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BRON - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit
Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
BAG
Een beknopte beschrijving van de informatie in de bron, om wat Het BAG beschrijft de woningen en niet-woningen (utiliteit) In
Nederland vanaf 1 januari 2012 zoals geregistreerd in de
voor soort bron het gaat en wat het doel is van de bron.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tevens zijn
Wanneer het gaat om een steekproef wordt tevens de omvang kenmerken als bouwjaar, oppervlakte en status van de
woningen en niet-woningen (levensfase: niet gerealiseerd, in
van de steekproef vermeld.
gebruik, buiten gebruik e.d.) opgenomen. Alle
gebruiksfuncties van woningen en niet-woningen zijn
opgenomen. Zowel woningen als niet-woningen kunnen
meerdere gebruiksfuncties hebben.
Een indicatie voor welk thema de bron relevant is en
Informatien over koop, huur, coöporatie, overige verhuur of
voorbeelden van indicatoren die op basis van deze bron kunnen WOZ beschikbaar.
worden afgeleid.
Thema's: 3, 6, 9
Een inschatting op welk detailniveau de indicatoren kunnen
Persoonsniveau.
worden berekend. Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
s
2017, jaarlijks beschikbaar
Een indicatie of de bron al bij het CBS aanwezig is of dat deze is Data reeds bij CBS aanwezig
op te vragen bij de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de registraties/bronnen.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Het risico op beëindiging ingedeeld naar groot, midden, klein,
nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, matig, slecht en
onbekend. Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Klein
Goed
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Indicator - Soort verblijfsobject
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Soort verblijfsobject

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze
indicator iets.

Soort verblijfsobject volgens afleiding van het CBS uit de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Een woning
(verblijfsobject met woonfunctie) is de kleinste binnen één of
meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte
eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de
openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Dit
betreft alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en
eventueel een of meer andere gebruiksfuncties. Utiliteit heeft
een bedrijfsmatige of recreatieve functie.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt de De
indicator geeft
aan
of
een
indicator voor.
verblijfsobject met woonfunctie geregistreerd is als adres

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.

BAG

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

Ja, 2013-2017

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek

2015

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
5jaarsleeftijdsgroepen

Ja

Periodiciteit en beschikbaarheid

Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden op
te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
Data reeds aanwezig bij het CBS
dataset
Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden voor + Ja
extra specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Bouwjaar verblijfsobject
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Bouwjaar verblijfsobject

Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze
indicator iets.

De aanduiding van het jaar waarin een pand, waarin een
verblijfsobject zich bevindt, oorspronkelijk als bouwkundig gereed
is of wordt opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een
pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het
bouwjaar.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt
de indicator voor.

Bouwjaren tot en met het jaar 1000 in het bronbestand zijn
leeggemaakt en op onbekend gezet. Hetzelfde geldt voor
bouwjaren die meer dan drie jaar na het verslagjaar liggen.
Amsterdam gebruikt dummywaarde 1005 voor objecten die nog
niet exact gedateerd zijn, maar wel voor 1800 liggen.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.

BAG

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

Ja, 2013-2017

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek

2015

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
5jaarsleeftijdsgroepen

Ja

Indicator

Periodiciteit en beschikbaarheid

Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de
dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op
te nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden
op te nemen
Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
dataset
Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds:
hoe kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden
voor extra specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS

+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal verblijfsobjecten per pand
Onderwerp
Indicator
Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt
deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt
de indicator voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.

Aantal verblijfsobjecten per pand
Geeft aan of het pand waarin het verblijfsobject zich bevindt één of
meer verblijfsobjecten bevat.
Kan worden gekoppeld op persoonsniveau om te kijken of er 1 of
meer verblijfsobjecten geregistreerd zijn in een pand.
BAG

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

2013-2017

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek
2015
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
Ja
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de
dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron + Geen bezwaar
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden
op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
dataset
Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds:
hoe kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden
voor extra specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Type eigendom

Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze
indicator iets.

Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment

Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt
de indicator voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.

Type eigendom
Door het team Vastgoed en Woningmarkt wordt één keer per jaar
de eigendomssituatie van de woningvoorraad verblijfsobjecten
vastgesteld. Hiervoor wordt de WOZ(Waardering Onroerende
Zaken) registratie uit het IIS (inkomens Informatie Systeem) met
de stand 1 januari gekoppeld aan de BAG (Basisregistraties
Adressen en Gebouwen) met dezelfde stand. Daarna wordt een
directe koppeling tussen BAG/WOZ en de BRP gelegd. Door middel
van dit bestand kan voor de bewoonde woningvoorraad de
eigendomssituatie worden vastgesteld.
Kan worden gekoppeld op persoonsniveau. De variabele kent 3
waarden : E : eigen woning H : huurwoning O : onbekend
BAG

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

2012-2018

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek
2015
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
Ja
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden op
te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
Data reeds aanwezig bij CBS
dataset
Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
+ Ja
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden voor
extra specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 8

Indicator - Aantal bewoners op 1 jan
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment

Aantal bewoners op 1 jan
Hiermee wordt het aantal bewoners op 1 januari aangegeven en
Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze kan vastgesteld worden of een woning al dan niet bewoond is.
indicator iets.
Deze variabele wordt vastgesteld aan de hand van een koppeling
van de BAG met de BRP.
Een hoog aantal kan er op duiden dat het een zorgwoning of
Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt de
studentenwoning betreft. Bewoners die niet in het BRP staan
indicator voor.
ingeschreven zoals expats worden in deze variabele niet geteld.
Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.
BAG
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

2012-2018

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek
2015
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
Ja
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden op
te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
Data reeds aanwezig bij CBS
dataset
+ Ja
Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden voor
extra specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Type eigenaar woning
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Type eigenaar woning
Het team Vastgoed en Woningmarkt stelt één keer per jaar de
type eigenaar van de woningen vast. Voor eigen woningen die via
de BSN/BRP zijn getypeerd is de type eigenaar EigenaarBewoner.
Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze Voor overige eigen woningen, die niet bewoond worden is de type
indicator iets.
eigenaar Onbekend. Op basis van het BSN of het RSIN van de
eigenaar kan voor huurwoningen worden bepaald of de eigenaar
(verhuurder) een woningcorporatie of een andere organisatie
en/of een particulier is.
Deze variabele geeft aan, of de eigenwoning in bezit is van een
bewoner en of de huurwoning in het bezit is van een
woningcorporatie of een andere eigenaar. Dit kan een natuurlijk
Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt de persoon zijn of een niet-natuurlijk persoon. De variabele kent 4
indicator voor.
waarden : C : WoningCorporatie; V : OverigVerhuurder, dit kan een
niet natuurlijk of een natuurlijk persoon zijn zijn; G :
EigenaarGebruiker; O : Onbekend; ingeval van een eigenwoning
indien de eigenaar niet op dit adres in het BRP is ingeschreven.
Afkomstig uit de IIS-WOZ registratie (stand 1 januari) dat aan de
Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.
BAG met dezelfde stand gekoppeld is.

Indicator

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

2012-2018

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek
2015
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
Ja
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden op
te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
Data reeds aanwezig bij CBS
dataset
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Extra
specificatiemogelijkheden

Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden voor
extra specificatiemogelijkheden.

+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - WOZ-waarde
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; waarover zegt deze
indicator iets.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde die wordt vastgesteld dient een eenduidige
waardebepaling te hebben bij het heffen van
waterschapsbelasting en ozb. Deze waarde wordt ook gebruikt
bij de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde (Waarde Onroerende
Zaken) wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld op basis van
wetgeving. De waardepeildatum is 1 januari t-1, oftewel een
gemeente stelt de waarde vast op basis van de objectsituatie op
1 januari van het jaar daarvoor.

De vastgestelde waarde geeft de waarde weer van het wozobject. De waarde is dus vastgesteld op basis van de situatie op 1
januari van het jaar ervoor. Soms kan de waarde pas worden
vastgesteld nadat de wettelijke termijn van beschikbaar stellen (1
Hoe kan de indicator worden geoperationaliseerd; wat stelt de maart van lopende jaar) is verlopen. De waarde die is
indicator voor.
vastgesteld, is voorlopig. Er is namelijk een mogelijkheid door de
eigenaar/gebruiker bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van
de waarde. De afhandelingstermijn is minstens een jaar na dato.
Als de waarde niet is vastgesteld, wordt deze in de meeste
gevallen gevuld met een 0 (nul).
Afkomstig uit de IIS-WOZ registratie (stand 1 januari) dat aan de
Op basis van welke bron(nen) wordt de indicator berekend.
BAG met dezelfde stand gekoppeld is.

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over welke periode.

2012-2017

Voorgesteld peilmoment voor opname in onderzoek
2015
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, bijvoorbeeld naar
Ja
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een indicator op te
nemen omdat vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet aan te raden op
te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname indicator in
Data reeds aanwezig bij CBS
dataset
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Extra
specificatiemogelijkheden

Is het mogelijk de indicator verder te detailleren voor
specifieke demografische groepen, bijvoorbeeld voor een
bepaalde deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden voor
extra specificatiemogelijkheden.

+ Ja

+ Ja – Nee
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BRON - Gezondheidsmonitor
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron.
Een beknopte beschrijving van de
informatie de bron, om wat voor
soort bron het gaat en wat het doel is
van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef
wordt tevens de omvang van de
steekproef vermeld.

Informatie in bron

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Grootschalig enquêteonderzoek met als doel het verkrijgen van landelijk, regionaal en lokaal
vergelijkbare cijfers over (determinanten van) gezondheid, de sociale situatie en de leefstijl van de
Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder.
Uitgevoerd in 2016 in een samenwerkingsverband tussen CBS, GGD-en en RIVM. In totaal 457.000
respondenten (450.000 verzameld door GGD, 7000 door CBS).
94.000 respondenten zijn 75 jaar of ouder.
In alle regio’s van het land is waargenomen, maar de steekproefomvang kent forse regionale
verschillen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onzediensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsmonit
or-2016
Een indicatie voor welk thema de bron • Ervaren gezondheid
relevant is en voorbeelden van • Langdurige aandoeningen (enkelvoudige vraag)
indicatoren die op basis van deze bron • GALI-beperkingen (enkelvoudige vraag)
kunnen worden afgeleid.
• Functiebeperkingen volgens OESO-indicator (horen, zien, bewegen)
• Onder- en overgewicht
• Lichamelijke activiteit (sporten en bewegen)
• Mantelzorg geven
• Mantelzorg ontvangen
• Psychische gezondheid (*)
• Rookgedrag (*)
• Alcoholgebruik (*)
• Eenzaamheid (*)
• Ouderenmishandeling (*)s
• Vrijwilligerswerk (*)
• Regie eigen leven (*)
(*) alleen aan GGD-respondenten gevraagd

Thema's: 5, 7, 8, 9
Detaillering
Een inschatting op welk detailniveau Voor overgrote deel van de gemeenten kunnen uitspraken over de bevolking van 75 jaar of ouder
de indicatoren kunnen worden worden gedaan. In enkele gevallen kan er binnen een gemeente nog naar wijkniveau gekeken
berekend. Detaillering kan betrekking worden.
hebben
op
regionaal
niveau,
leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit De meest recente periode waarover
Bestand is van 2016.
informatie beschikbaar is, en hoe vaak Een tot op zekere hoogte vergelijkbaar onderzoek is in 2012 uitgevoerd.
de bron beschikbaar komt.
Nieuwe ronde van het onderzoek vindt plaats in 2020.
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Beschikbaarheid

Oorspronkelijke
berichtgever
Risico op beëindiging

Kwaliteit

Bijzonderheden

Een indicatie of de bron al bij het CBS Bestand is beschikbaar bij het CBS. Gebruik moet wel gemeld worden bij de registratiecommissie
aanwezig is of dat deze is op te vragen van de Gezondheidsmonitor. https://www.ggdghorkennisnet.nl/loket-monitorsbij de registerhouder, dan wel een
gezondheid/informatie
centrale dataleverancier.
Voor koppeling van de Gezondheidsmonitor aan andere bronnen moet een aanvraag ingediend
worden bij het loket gezondheidsmonitors.
De leveranciers van de gegevens in de personen
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld De 2020-ronde van het onderzoek staat gepland. Risico dat het niet doorgaat is zeer klein. Nog geen
naar groot, midden, klein, nihil en zicht op de situatie daarna, maar normaalgesproken zal de vierjaarscyclus in stand blijven.
onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed
voldoende, matig, slecht en
onbekend. Indien nodig wordt de
kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
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Indicator - Functiebeperkingen / Lichamelijke beperkingen (OESO)
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Functiebeperkingen / lichamelijke beperkingen (OESO)
Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische
Algemene omschrijving van de
indicator; waarover zegt deze indicator Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over de volgende 7 vaardigheden:
iets.
1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)
2. Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)
3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)
4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)
5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen
6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken
7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)
Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite; met enige moeite; met grote moeite;
kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met
'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Eén of meer lichamelijke beperkingen:
Percentage personen met minstens 1 OESO-beperking. Een respondent heeft een beperking als hij
of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
indicator voor.

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Beperking in horen:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in horen (volgens de OESO indicator).
Beperking in zien:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in zien (volgens de OESO indicator).

Beperking in bewegen:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in bewegen (volgens de OESO indicator).
Op basis van welke bron(nen) wordt de Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar en Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname 2016
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
splitsen, bijvoorbeeld naar
betrokken wordt.
5jaarsleeftijdsgroepen
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Aanbeveling CBS

Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
te nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud
- Niet aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
Extra
Ntb
specificatiemogelijkheden detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner
de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 17

Indicator – Ervaren gezondheid

Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Ervaren gezondheid
Algemene omschrijving van de Percentage personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene
indicator; waarover zegt deze gezondheidstoestand.
indicator iets.
De vraagstelling luidt:
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
Antwoordcategorieën:
• Zeer goed
Hoe kan de indicator worden
• Goed
geoperationaliseerd; wat stelt de
• Gaat wel
indicator voor.
• Slecht
• Zeer slecht
De indicator is dichotoom, waarbij de antwoorden ‘zeer goed’ en ‘goed’ worden samengevoegd. En
ook de antwoorden ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ worden samengevoegd.
Gezondheidsmonitor (GM)
Op basis van welke bron(nen) wordt
de indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
en over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor
2016
opname in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
splitsen, bijvoorbeeld naar
betrokken wordt.
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
te nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een
andere bron kan worden afgeleid

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder
voorbehoud - Niet aan te raden op te
nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
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Extra
Is het mogelijk de indicator verder te
specificatiemogelijkheden detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner
de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator - Langdurige aandoening
Onderwerp
Indicator

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de
indicator; waarover zegt deze indicator
iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
indicator voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt
de indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
splitsen, bijvoorbeeld naar
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op
te nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een
andere bron kan worden afgeleid

+ Geen bezwaar +/- Onder
voorbehoud - Niet aan te raden op te
nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Extra
Is het mogelijk de indicator verder te
specificatiemogelijkheden detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner
de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Langdurige aandoening (enkelvoudige vraag)
Eén of meer langdurige aandoeningen

Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige
ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS

+ Ja – Nee
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Indicator - Alcoholgebruik
Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Alcoholgebruik
Overmatige drinkers, alcoholgebruik volgens richtlijn
Een overmatige drinker is iemand die meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week
(mannen) drinkt.
Iemand voldoet aan de richtlijn alcoholgebruik als hij/zij niet drinkt of maximaal 1 glas per dag
drinkt.
Gezondheidsmonitor (GM)
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor zijn deze indicatoren ook te betrekken. De
achterliggende vraagstelling is echter niet exact gelijk.
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent

Zijn de gegevens direct beschikbaar en
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
Extra
Is het mogelijk de indicator verder te
specificatiemogelijkheden detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Eenzaamheid

Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Eenzaamheid
Algemene omschrijving van de indicator; Eenzaamheid en ernstige eenzaamheid
waarover zegt deze indicator iets.
De eenzaamheidsschaal die gebruikt is is de meest bekende Nederlandse vragenlijst om
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
eenzaamheid te meten. Ook buiten Nederland gebruiken onderzoekers in meer dan twintig andere
indicator voor.
landen de eenzaamheidsschaal (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).
De eenzaamheidsschaal bestaat uit 11 uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale
eenzaamheid.
Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens twee van de bijbehorende items
ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items: Niet
eenzaam: score 0-2
Matig eenzaam: score 3-8
Ernstig eenzaam: score 9-10
Zeer ernstig eenzaam: score 11
Op basis van welke bron(nen) wordt de Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn zijn ook indicatoren over eenzaamheid te
betrekken. De onderzoeksopzet en uitvoering van beide onderzoeken zijn niet geheel vergelijkbaar.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname 2016
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
splitsen, bijvoorbeeld naar
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
te nemen in de dataset.

Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
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Extra
Is het mogelijk de indicator verder te
specificatiemogelijkheden detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe kleiner
de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator - GALI-beperkingen

Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting
Extra specificatiemogelijkheden

Omschrijving onderwerp
GALI-beperkingen
Algemene omschrijving van de indicator; Beperkt vanwege problemen met gezondheid
waarover zegt deze indicator iets.
Percentage personen dat vanwege problemen met de gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Deze internationaal gebruikte en afgestemde indicator
indicator voor.
voor gezondheidsbeperking wordt de GALI-indicator genoemd. GALI staat voor Global
Activity Limitation Indicator.
Op basis van welke bron(nen) wordt de Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar en Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname 2016
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
splitsen, bijvoorbeeld naar
betrokken wordt.
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
te nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud
- Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe
kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
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Indicator - Lichamelijke activiteit
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Lichamelijke activiteit (sporten en bewegen)
Algemene omschrijving van de indicator; Voldoen aan beweegrichtlijn, wekelijks sporten
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Voldoet aan beweegrichtlijn
geoperationaliseerd; wat stelt de
De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn
indicator voor.
vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm.
Om te voldoen aan de beweegrichtlijn dienen personen vanaf 18 jaar minstens 2,5 uur per week
matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en
fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Wekelijkse sporters
Personen die minimaal 1 keer per week sporten.

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to
assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld
te leveren van de lichamelijke activiteit.
Op basis van welke bron(nen) wordt de Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar en Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
over welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
Voorgesteld peilmoment voor opname 2016
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit
splitsen, bijvoorbeeld naar
GM betrokken wordt.
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
te nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud
- Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
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Extra
specificatiemogelijkheden

Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe kleiner
de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator – Mantelzorg geven

Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
indicator voor.

Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Mantelzorg geven
Mantelzorger, zwaar belaste mantelzorger, uren mantelzorg per week

Mantelzorg geven
Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner,
kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De
mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer,
geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een
vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
• Mantelzorger
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden
duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week.
• Zwaar belaste mantelzorgers
Percentage mantelzorgers dat aangeeft zich door die zorg 'tamelijk zwaar belast', 'zeer zwaar belast'
of 'overbelast' te voelen.
• Uren mantelzorg per week
Op basis van welke bron(nen) wordt de Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt verleend door een mantelzorger
indicator berekend.
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar en Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname 2016
in onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
splitsen, bijvoorbeeld naar
betrokken wordt.
5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
te nemen in de dataset.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af
om een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
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Capaciteitsinschatting
Extra specificatiemogelijkheden

Ruwe indicatie benodigde uren voor
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld
voor een bepaalde deelpopulatie van
75+-ers. Hierbij geldt steeds: hoe kleiner
de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator – Mantelzorg ontvangen

Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de
indicator voor.

Operationalisering

Mantelzorg ontvangen
Mantelzorgontvanger, uren ontvangen mantelzorg per week
Mantelzorg ontvangen
Mantelzorg is zorg die iemand krijgt van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een
partner, kind of vriend, als iemand voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.
De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap
houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een
vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
De cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 die gaan over het
ontvangen van mantelzorg hebben alleen betrekking op personen van 65 jaar of ouder.
Mantelzorgontvanger
Percentage personen dat mantelzorg ontvangt.
•
Uren ontvangen mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt gekregen door een
mantelzorgontvanger.
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
•

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en
over welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Aanbeveling CBS
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset

2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit
GM betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
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Extra specificatiemogelijkheden Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator - Onder- en overgewicht
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

Onder- en overgewicht
Ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht, matig overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas)
Personen wordt gevraagd naar hun lengte en gewicht. Op basis van de antwoorden wordt de body
mass index (BMI) bepaald, een maat voor onder- of overgewicht. Het is het quotiënt van het gewicht
in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde
maat voor het bepalen van onder- en overgewicht. De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht
(obesitas)
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Ouderenmishandeling
Onderwerp
Indicator

Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Omschrijving onderwerp
Ouderenmishandeling
Algemene omschrijving van de indicator; Psychisch geweld in thuissituatie
waarover zegt deze indicator iets.
Lichamelijk geweld in thuissituatie
Niet geholpen met persoonlijke verzorging in thuissituatie
Financieel benadeeld in thuissituatie
In vrijheid beperkt of geschonden in privacy in thuissituatie
Ongewenst seksueel benaderd in thuissituatie
De vragen over ouderenmishandeling zijn alleen gesteld aan respondenten van 65 jaar en ouder.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator voor.
Het gaat om nare gebeurtenissen in de thuissituatie die zijn aangedaan door
gezinsleden, familieleden, (ex) partners, huisvrienden, of door personen van wie de
respondent afhankelijk is zoals een professionele hulpverlener, zoals iemand van de
thuiszorg of een arts, of een mantelzorger.
De volgende vragen zijn gesteld m.b.t. of het in de afgelopen 12 maanden is voorgekomen dat
iemand in de thuissituatie:
•
U heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden?
•
U heeft geslagen, geschopt, geknepen of u op een andere manier lichamelijk geweld
heeftaangedaan?
•
U niet wilde helpen met uw persoonlijke verzorging (zoals helpen met wassen,
aankleden of naarhet toilet gaan) terwijl die persoon wist dat u hulp nodig had?
•
U financieel heeft benadeeld? (zoals geld of bezit afpakken of iets kopen op uw kosten
zonder uwtoestemming)
•
Uw vrijheid heeft beperkt of uw privacy heeft geschonden? (zoals door het
achterhouden van uwpost of door u te verbieden het huis uit te gaan of te
telefoneren)
•
Ongewenste seksuele opmerkingen heeft gemaakt of u heeft aangeraakt zonder dat u
dat wilde?
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
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Aanbeveling CBS

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Opnemen vanuit GM

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname
Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds:
hoe kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Psychische gezondheid

Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Psychische gezondheid
Matig of hoog risico op angststoornis of depressie
Deze indicator is gebaseerd op de Nederlandse versie van de Kessler-10 vragenlijst (K10), een veel
gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie.
Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 'Altijd'; 2 'Meestal'; 3 'Soms'; 4 'Af en toe'; 5 'Nooit' 9
'onbekend'
Bij antwoord 1 'altijd' krijg je in dit geval de hoogste score 5, bij antwoord 5 'nooit' krijgt de laagste
score 1.
(Bij 3 of meer items missing, krijgt de indicator de waarde missing. Bij 1 of 2 items missing wordt de
waarde geïmputeerd obv de gemiddelde score op dat item)
De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken?
• Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden?
• Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?
• Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen?
• Hoe vaak voelde u zich hopeloos?
• Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig?
• Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten?
• Hoe vaak voelde u zich somber of depressief?
• Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?
• Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?
• Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?
De antwoorden op de K10 worden samengevat in een score tussen de 10-50. 10 t/m 15: geen of
laag risico
16 t/m 29: matig risico
Gezondheidsmonitor (GM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
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Aanbeveling CBS

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Opnemen vanuit GM

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds:
hoe kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator – Regie eigen leven

Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Regie eigen leven
Regie over eigen leven
Deze indicator is gebaseerd op een vraag met 7 stellingen. De antwoorden worden samengevat in
een score tussen de 7-35.
7 t/m 19: onvoldoende eigen regie
20 t/m 35: matig of veel regie over eigen leven.
Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 'Helemaal mee eens'; 2 'Meestal'; 3 'Niet mee eens, niet
mee oneens'; 4 'Niet mee eens'; 5 'Helemaal mee oneens'.
Bij antwoord 1 'Helemaal mee eens' krijg je in dit geval de laagste score 1, bij antwoord 5 'Helemaal
mee oneens' krijgt de hoogste score 5.
Het betreft de volgende stellingen:
• Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen
• Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen
• Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen
• Ik voel me vaak hopeloos bij het omgaan met de problemen van het leven.
• Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben.
• Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af
• Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen er op heb gezet.Gezondheidsmonitor (GM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
Opnemen vanuit GM

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
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Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.+ Ja – Nee
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Indicator - Roken
Roken (rookgedrag)
Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
Roker
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
het percentage respondenten dat de vraag "Rookt u weleens?" beantwoordt met 'ja', exclusief
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
elektronische sigaret
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor is ook een indicator ‘roker’ te betrekken. Dat betreft het
percentage respondenten dat de vraag "Rookt u weleens?" beantwoordt met 'ja', inclusief
elektronische sigaret
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.

Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk

Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Vrijwilliger
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Deze indicator is gebaseerd op de volgende vraag: "Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging, kerkbestuur, school)
voor.
onbetaald wordt uitgevoerd" met 'ja' beantwoordt.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Cijfers over vrijwilliger(swerk) kunnen ook uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn
betrokken worden. Dat onderzoek hanteert echter een andere definitie.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk.
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.

Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 40

BRON - Belevingen
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

Belevingen
Enquêteonderzoek met jaarlijks andere onderwerpen. Doel is het verkrijgen van landelijke cijfers over
meningen over relevante maatschappelijke kwesties. In 2019 wordt een onderzoek onder ouderen van
55 jaar en ouder uitgevoerd. Hierin komen de onderwerpen contacten en steun, mantelzorg, langer
thuis wonen Hierin komen de onderwerpen contacten en steun, mantelzorg, langer thuis wonen en
mobiliteit aan bod. Verder wordt bekeken in hoeverre 55-plussers zich zorgen maken over
Wanneer het gaat om een steekproef wordt verschillende zaken en hoe zij denken over ouder worden. De vragenlijst zal door ongeveer 3.500
tevens de omvang van de steekproef
respondenten worden beantwoord.
vermeld.
https://www.cbs.nl/nlnl/onzediensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/statistiekkaartbelevingen

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Detaillering

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.

Eind 2019 beschikbaar:
•
Achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, woonsituatie, maatschappelijke positie en
religie
•
Algemene gezondheid van respondent en partner
•
Langdurige aandoeningen van respondent en partner
•
Belemmeringen van respondent en partner
•
Mate van bezorgdheid over gezondheid, afhankelijkheid, zorg, eenzaamheid, gezondheid
partner, financiële situatie, woonsituatie
•
Sociale contacten
•
Familie-/ vriendensteun
•
Mantelzorg ontvangen: hoe vaak, welke zorg, van wie, mening overmantelzorg
•
Huidige woning (soort woning, seniorenwoning, traplopen)
•
Toekomstige woning
•
Reden om te blijven wonen
•
Geschiktheid woning
•
Speciale voorzieningen/ aanpassingen
•
Redenen om te verhuizen
•
Gewenste woning als men wil verhuizen
•
Gebruik vervoermiddelen
•
Redenen om auto/fiets/openbaar vervoer niet te gebruiken
•
Bereikbaarheid voorzieningen
•
Stellingen over ouder worden
Thema's: 1 t/m 9
Over de bevolking van 55 jaar en ouder kunnen landelijke uitspraken worden gedaan.
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Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

De meest recente periode waarover
Q4 van 2019 is het bestand over 2019 gereed.
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
Bestand is in principe beschikbaar bij het CBS, maar wordt niet standaard gedeeld via remote access.
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
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BRON - CIZ / CAK
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
CIZ / CAK
Een beknopte beschrijving van de informatie Het CIZ stelt sinds 1 januari 2015 vast op welke Wlz-zorg iemand recht heeft. Indicaties worden in
in de bron, om wat voor soort bron het gaat principe afgegeven met een looptijd van onbepaalde tijd.
en wat het doel is van de bron.
Gegevens over Wlz- en WMO-zorggebruik worden geleverd door het CAK. Het CAK is de
Wanneer het gaat om een steekproef wordt uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector die verantwoordelijk is voor een goede uitvoering
tevens de omvang van de steekproef vermeld. van diverse financiële regelingen. Zorgkantoren en zorgaanbieders (zorgaanbieders voor mpt in 2015)
geven zorggebruik van Wlz-zorg door aan het CAK.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

CIZ:
• Data indicatie
• Dominantie grondslag
• Secundaire grondslag
• Toegang Wlz-zorg
CAK:
• Leveringsvorm zorg (Instelling, vpt, pgb, mpt)
• Aantal dagen per week
• Periode zorggebruik
• Regeling (WMO, WMO-overgangsrecht, WLZ)
• Zorgproduct
• Aantal minuten afgenomen zorg

Detaillering

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Beschikbaarheid
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Risico op beëindiging

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.

Thema: 8
Persoonsniveau

CAK: 2015-2017. Jaarlijkse update. CIZ: 2015-2016. Jaarlijkse
update.
De data zijn al beschikbaar bij het CBS. Voor de CIZ data is echter toestemming van de leverancier obv
een analyseplan nodig.

Zorgkantoren en zorgaanbieders
Nihil
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Kwaliteit

Bijzonderheden

De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, voldoende/goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
Dit ivm enkel bijdrageplichtige zorg welke geregistreerd staat.
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Alleen de eigenbijdrageplichtige zorg wordt geregistreerd door het CAK. Door koppeling aan data van
de Sociale verzekeringsbank (SVB) is na te gaan wanneer het zorg in natura of pgb-zorg betreft.
Gegevens over Wlz-zorg met verblijf worden gerapporteerd in kalenderjaren. Wlz-mpt zorg wordt
gerapporteerd in zorgperioden (tot verslagjaar 2016). Alleen zorgvolume wordt geregistreerd in de
bestanden. Gegevens over zorguitgaven op cliëntniveau worden niet vastgelegd.
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Indicator - Datum indicatie
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Indicator

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering
Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Datum indicatie
De indicator bevat de begin- en einddatum van de indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Datum van ingang indicatie, zoals vermeld in het indicatiebesluit, of bij indicaties die in een voorliggend
jaar van start zijn gegaan 1 januari van het verslagjaar. De einddatum op zijn laatst op 31 december van
het verslagjaar. Dit maakt het mogelijk de verschillende jaren van de component achter elkaar te zetten
zonder overlappende records te krijgen.
de registratie van het CIZ
2015-2017, toestemming moet aangevraagd worden
2015
Ja

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Grondslag
Onderwerp
Indicator
Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Aanbeveling CBS

Omschrijving onderwerp
Grondslag
Algemene omschrijving van de indicator; Grondslag Wlz-indicatie
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp nodig
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator heeft
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
de registratie van het CIZ
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over 2015-2017, toestemming moet aangevraagd worden
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
Extra specificatiemogelijkheden steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij het CBS

+

+ Ja – Nee
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Indicator – Secundaire grondslag
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe
kan
de
indicator
worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en
over welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Indicator
Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

Secundaire grondslag
Secundaire grondslag Wlz-indicatie
Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp nodig
heeft
de registratie van het CIZ
2015-2017, toestemming moet aangevraagd worden
2015
Ja

+

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Data reeds aanwezig bij het CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe +
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator – Toegang Wlz-zorg
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Toegang Wlz-zorg
Algemene omschrijving van de indicator; De indicator beschrijft of iemand toegang krijgt tot Wlz-zorg
Indicator
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over het verkrijgen van toegang tot
Operationalisering
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator zorg volgens de Wet-Langdurige-Zorg
voor.
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
de registratie van het CIZ
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en
2015-2017, toestemming moet aangevraagd worden
over welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
Ja
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Aanbeveling CBS

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Data reeds aanwezig bij het CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
Extra specificatiemogelijkheden steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe +
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator – Leveringsvorm zorg
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Indicator

Operationalisering

Bron(nen)

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Leveringsvorm zorg
De leveringsvorm van zorg bekostigd uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wlz-zorg kan geleverd worden via verschillende leveringsvormen: zorg met verblijf, een volledig
pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of in de vorm van een persoonsgebonden
budget (pgb). Gedurende het jaar kunnen personen Wlz-zorg met verschillende leveringsvormen
ontvangen. Op een peilmoment kunnen personen Wlz-zorg met één leveringsvorm ontvangen.
Uitzondering is hierop het gebruik van Wlz-zorg middels een mpt en een pgb, hiervan kan gelijktijdig
gebruik worden gemaakt.
Het CAK
2015-2017, toestemming is nodig voor gebruik data.
2015
Ja

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator – Gebruik zwaartepakket
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Gebruik zorgzwaartepakket
Algemene omschrijving van de indicator; Zorgzwaartepakket gebruik (gzzp). Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt ontvangt uit
waarover zegt deze indicator iets.
de Wlz.
De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles
Hoe kan de indicator worden
zelf kan. Er zijn gzzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
voor.

Indicator
Operationalisering
Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Het CAK
2015-2017, toestemming is nodig voor gebruik data.
2015
Ja

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator – WMO-maatwerkvoorziening
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Indicator
Operationalisering
Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Wmo-maatwerkvoorziening
Soort Wmo-maatwerkvoorziening
Soort maatwerkvoorziening die een cliënt kan ontvangen binnen Wmo2015-zorg (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2015) met en zonder verblijf zoals deze door het Centraal
Administratiekantoor (CAK) wordt geregistreerd.
Het CAK
2015-2017, toestemming is nodig voor gebruik data.
2015
Ja

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Criminaliteit
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Criminaliteit
Een beknopte beschrijving van de informatie De bron beschrijft het aantal misdrijven dat de politie registreert op buurtniveau. Dit kan gebruikt
in de bron, om wat voor soort bron het gaat worden als indicator voor de veiligheid in de buurt.
en wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Vermogen, vernieling, geweld, aantal misdrijven
Thema: 4, 9
Wijk en buurtniveau.

2017, jaarlijks beschikbaar

Data reeds aanwezig bij CBS

De gegevenslevering vindt plaats via het politie-informatiesysteem GIDS.
Klein
Goed

Een vergelijkbare indicator is beschikbaar vanuit de Veiligheidsmonitor, dit betreft ervaren
veiligheid. De veiligheidsmonitor heeft als voordeel dat het op persoonsniveau beschikbaar is, maar
als nadeel dat het een steekproef is.
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Indicator - Aantal misdrijven per gemeente
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Aantal misdrijven per gemeente

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De indicator geeft het aantal geregistreerde misdrijven per gemeente weer.

Hoe kan de indicator worden
De indicator kan een algemene proxy zijn voor de ervaren veiligheid.
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Het politie-informatiesysteem (GIDS)
indicator berekend.

Informatie in bron
Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017.
welke periode.
Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

2015-2017
Ja, echter de data zijn enkel op gemeenteniveau te koppelen

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+/- Onder voorbehoud, de veiligheidsmonitor bevat ervaren veiligheid op persoonsniveau. Deze
geniet in principe de voorkeur, echter waarschijnlijk is deze variabele niet representatief voor alle
regio's en gebaseerd op een (relatief grote) steekproef.

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Data reeds aanwezig bij CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
+ Ja, echter de data zijn enkel op gemeenteniveau te koppelen
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal misdrijven per buurt
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
Indicator
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Informatie in bron
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Aantal misdrijven per buurt
De indicator geeft het aantal geregistreerde misdrijven per buurt weer.
De indicator kan een algemene proxy zijn voor de ervaren veiligheid in de buurt.

Het politie-informatiesysteem (GIDS)
Ja, 2016-2017
2016-2017
Ja, echter de data zijn enkel op buurtniveau te koppelen

+/- Onder voorbehoud, de veiligheidsmonitor bevat ervaren veiligheid op persoonsniveau. Deze
geniet in principe de voorkeur, echter waarschijnlijk is deze variabele niet representatief voor alle
regio's en gebaseerd op een (relatief grote) steekproef.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja, echter de data zijn enkel op buurtniveau te koppelen

+ Ja – Nee
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BRON - DBC GGZ
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

DBC GGZ
Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die
een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het
basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in GGZinstellingen en vrijgevestigde
praktijken. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen.

Wanneer het gaat om een steekproef
Alle personen waarvoor in het peiljaar minstens één DBC GGZ is geopend en die in het op enig
wordt tevens de omvang van de steekproef moment in het GBA gestaan hebben.
vermeld.
Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

• Dementie
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren • Depressie
die op basis van deze bron kunnen worden • Angststoornissen
afgeleid.
Thema's: 8, 9
Een inschatting op welk detailniveau de
Persoonsniveau. Gezien aantallen ouderen waarschijnlijk niet in grote getalen voorkomen in deze
indicatoren kunnen worden berekend.
registratie is landelijk niveau waarschijnlijk realistisch.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
2014, in principe jaarlijks maar loopt erg achter ivm DBC's.
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
2011-2014. Deze data lopen altijd achter ivm looptijd DBC's.
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC
registraties/bronnen.
Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Groot, staat op nominatielijst om te stoppen
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
voldoende-goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Verwachting is dat er relatief weinig ouderen in deze bron te vinden zijn, aangezien dementie hier
waarschijnlijk vnl over de jongere mensen gaat ook voor depressie en angststoornissen zullen
ouderen waarschijnlijk niet in deze populatie in grote getalen te vinden zijn.
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BRON - DBC MSZ
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

DBC MSZ
Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die
een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het
basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige
behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-,
audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
Wanneer het gaat om een steekproef wordt instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek
tevens de omvang van de steekproef
die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg
vermeld.
toegevoegd aan de DBCsystematiek.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Code zorgverlenende instelling
Locatie instelling zorgactiviteit binnen instelling
Datum uitvoer zorgactiviteit
Uitvoerend specialisme
Zorgactiviteit
Aantal zorgactiviteiten Typerende diagnose
Thema: 8, 9

Detaillering

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.

Actualiteit en periodiciteit

De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
voldoende, matig, slecht en onbekend.

Persoonsniveau. Echter, onthulling moet voorkomen worden, niet alleen op persoonsniveau, maar
ook op instellingsniveau.
Onderzocht moet nog worden tot welk regionaal niveau uitgesplitst kan gaan worden. GGD-regio kan
in ieder geval; wellicht ook op gemeenteniveau (met mogelijk onderdrukking van een aantal
gemeenten).
2015, jaarlijks.

Data reeds aanwezig bij CBS
Het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)
Klein, maar de inhoud van de registratie kan wel wijzigen, afhankelijk wat voor de wettelijke taken
van NZa noodzakelijk is.
Goed, voor onvolledigheid wordt middels weging opgehoogd naar aantallen van Vektis (ophoging op
DBC-niveau bruikbaar, op persoonsniveau minder goed)
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Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Onthulling moet voorkomen worden, niet alleen op persoonsniveau, maar ook op instellingsniveau.
Onderzocht moet nog worden tot welk regionaal niveau uitgesplitst kan gaan worden. GGD-regio kan
in ieder geval; wellicht ook op gemeenteniveau (met mogelijk onderdrukking van een aantal
gemeenten).
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Indicator - Locatie instelling
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Locatie instelling

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De locatie van een zorginstelling

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

(Administratieve) locatie van de Instelling

Operationalisering

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra
(ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.

2013-2015

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

2015
GGD-regio, indien geen risico op onthulling is

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+/-, er moet rekening gehouden worden met mogelijke onthulling.
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
+
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 58

kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Datum zorgactiviteit
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Datum zorgactiviteit

Algemene omschrijving van de indicator; De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd.
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe
kan
de
indicator
worden De datum waarop een zorgactiviteit is uitgevoerd.
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment

De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra
(ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2013-2015
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
GGD-regio, indien geen risico op onthulling is
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+/-, er moet rekening gehouden worden met mogelijke onthulling.

Data reeds aanwezig bij het CBS

+
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 61

Indicator - Uitvoerend specialisme
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Uitvoerend specialisme

Algemene omschrijving van de indicator; Uitvoerend specialisme
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe
kan
de
indicator
worden Het uitvoerend specialisme van een zorgactiviteit of verrichting.
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra
(ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2013-2015
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
GGD-regio, indien geen risico op onthulling is
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+/-, er moet rekening gehouden worden met mogelijke onthulling.

Data reeds aanwezig bij het CBS

+
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Zorgactiviteit
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Zorgactiviteit

Algemene omschrijving van de indicator; Duidt een zorgactiviteit aan
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe
kan
de
indicator
worden De Zorgactiviteit geeft weer om welke specifieke Zorgactiviteit het gaat. Bijvoorbeeld: consult aan
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator huis, kosten KNO-heelkunde, kosten orthopedie, etc.
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra
(ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2013-2015
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
GGD-regio, indien geen risico op onthulling is
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+/-, er moet rekening gehouden worden met mogelijke onthulling.

Data reeds aanwezig bij het CBS

+
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal zorgactiviteiten
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Aantal zorgactiviteiten

Algemene omschrijving van de indicator; Het aantal eenheden behorend bij een zorgactiviteit
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe
kan
de
indicator
worden Het aantal eenheden in bijvoorbeeld miligram of minuten per zorgactiviteit.
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra
(ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de
instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2013-2015
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
GGD-regio, indien geen risico op onthulling is
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+/-, er moet rekening gehouden worden met mogelijke onthulling.

Data reeds aanwezig bij het CBS

+
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Demografie
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

Demografie
De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van
Nederland.
Ingezetenen zijn personen die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse
gemeente.
Niet ingezetenen bestaat uit:
Wanneer het gaat om een steekproef
personen die geen inwoner van Nederland meer zijn maar wel een relatie met de
wordt tevens de omvang van de steekproef Nederlandse overheid hebben, Met kan daarbij denken aan emigranten die in het buitenland een
vermeld.
AOW-uitkering krijgen. Zo iemand is ooit ingezetene geweest maar nu niet meer.
personen die nooit ingezetene zijn geweest maar wel een relatie met de Nederlandse
overheid hebben Denk aan een seizoenswerker die nog nooit ingezetene is geweest maar voor een
in Nederland gevestigd bedrijf werkt.
Een indicatie voor welk thema de bron • Geboorteland
relevant is en voorbeelden van indicatoren • Geslacht
die op basis van deze bron kunnen worden • Generatie
afgeleid.
• Geboortejaar
• Burgerlijke staat
Thema: 1
Een inschatting op welk detailniveau de Persoonsniveau
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
2017, jaarlijks beschikbaar
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
Data is reeds bij CBS aanwezig
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
BRP
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar Nihil
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Eventuele missende persoonskenmerken zijn in sommige gevallen geimputeerd.
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BRON - Eurostat
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever

Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.
Wanneer het gaat om een steekproef
wordt tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

De Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW)
In 2005 is het CBS gestart met de uitvoering van het onderzoek
'European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC)'. EU-SILC wordt op basis van
een Europese verordening in alle EU-lidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het
voornaamste doel van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over
inkomen en sociale uitsluiting.
Steekproef onder circa 10,000 personen.
• Autobezit
Thema's: 7, 9
Landelijk, wel op persoonsniveau

2017, jaarlijkse updates

Reeds aanwezig bij CBS

Bij de gegevensverzameling maakt het CBS zoveel mogelijk gebruik van registergegevens,
voornamelijk inkomensgegevens uit fiscale bronnen. Aanvullende gegevens worden verzameld via
telefonische waarneming.

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
De vraag die wordt gesteld is heeft u of iemand anders in uw huishouden een auto.
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Indicator - Autobezit
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Autobezit ja/nee
waarover zegt deze indicator iets.

Autobezit

Hoe kan de indicator worden
De vraag die wordt gesteld is heeft u of iemand anders in uw huishouden een auto.
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Operationalisering
Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2012 t/m 2015
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
Ja, data op persoonsniveau
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

+

Data reeds beschikbaar.

Steekproef onder 10,000 mensen waarvan maar een gedeelte binnen doelpopulatie valt.

+ Ja – Nee
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BRON - Familienetwerken
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.
Wanneer het gaat om een steekproef
wordt tevens de omvang van de
steekproef vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Informatie in bron

Familienetwerken
Op basis van de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA/BRP) kan worden bepaald wie kinderen en/of broers/zussen en verdere
familie zijn van personen in onze doelpopulatie. Vervolgens kan op basis van de adresgegevens
berekend worden wat de hemelsbrede afstand tussen deze personen is.

Aanwezigheid partner kinderen
broers zussen
gemiddeld aantal familieleden binnen 10km hemelsbreed kenmerken kinderen
Thema's: 5, 9

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Persoonsniveau

2014, echter nog niet gevalideerd. Voor recentere peildatum meerwerk nodig

Data reeds aanwezig bij CBS

GBA
Nvt.
Nader te bepalen

Vanaf 1945 kun je kinderen goed koppelen aan hun ouders. Daarvoor was dit wel mogelijk, maar is
sprake van een onderschatting. Voor broers en zussen was dit destijds nog lastiger.
De data zijn nog niet officieel gevalideerd.
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BRON - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)
De bron bevat gegevens over maatwerkarrangementen verleend in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze gegevens worden verzameld voor de gemeentelijke
monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het bestand bevat
alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben gegeven voor
publicatie (ongeveer 320 gemeenten).

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
• Type maatwerkarrangement
relevant is en voorbeelden van indicatoren • Financieringsvorm (zin/pgb)
die op basis van deze bron kunnen worden
Thema's: 8
afgeleid.
Een inschatting op welk detailniveau de
Persoonsniveau.
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
2015-2017, jaarlijkse update
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
De bron is al beschikbaar bij het CBS.
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
De gemeenten leveren de gegevens aan de gemeentelijk monitor sociaal domein.
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Nihil
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Kan worden gebruikt aanvullend op het eigenbijdrageplichtig zorggebruik vanuit de CAK-gegevens
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Indicator - Type maatwerkarrangement
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Type maatwerkarrangement

Het type maatwerkarrangement dat is geleverd binnen het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Het arrangement wordt geleverd in de vorm van een product of dienst die is
Hoe kan de indicator worden
afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. Ook
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
wel specialistische zorg of specialistische ondersteuning genoemd.
voor.

Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

De gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het
bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben
gegeven voor publicatie.

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en
over welke periode.

2015-2018

Peilmoment

2015

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

Ja, persoonsniveau

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
Data reeds aanwezig bij het CBS
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe +
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Financieringsvorm (zin/pgb)
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Financieringsvorm (zin/pgb)

De wijze waarop een, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geleverd,
maatwerkarrangement gefinancierd wordt. Een PGB is een geldbedrag dat aan cliënten kan worden
toegekend om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen te kopen. Zorg in Natura is
de zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator de Wmo. Bij deze vorm van zorg krijgt de zorgaanbieder de geleverde zorg rechtstreeks vergoed door
voor.
de gemeente.

Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

De gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het
bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben
gegeven voor publicatie.

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2015-2018
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
Ja, persoonsniveau
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+

Data reeds aanwezig bij het CBS

+
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Reden beindiging maatwerkarrangement
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Reden beindiging maatwerkarrangement

De reden van de beëindiging van een in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator (Wmo) geleverd maatwerkarrangement.
voor.
De gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het
bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben
Op basis van welke bron(nen) wordt de
gegeven voor publicatie.
indicator berekend.

Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
2015-2018
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2015
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
Ja, persoonsniveau
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

+

Data reeds aanwezig bij het CBS

+

+ Ja – Nee
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BRON - Doodsoorzaken
Bron
Beschrijving van de bron

Doodsoorzaken
Bevat alle onderliggende doodsoorzaken van personen die in de BRP ingeschreven waren en zijn
overleden sinds statistiekjaar 2013. Daarnaast is voor de personen die overleden zijn aan een
nietnatuurlijke dood ook het belangrijkste letsel en de locatie van het ongeval opgenomen.
Bij alle overledenen is daarbij ook de locatie van overlijden en het statistiekjaar, oftewel het jaar
waarin de overledene is opgenomen in de statistiek, aanwezig in deze component.

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
• Onderliggende doodsoorzaak
relevant is en voorbeelden van indicatoren • Belangrijkste letsel bij externe doodsoorzaak
die op basis van deze bron kunnen worden • Locatie overlijden
afgeleid.
• Jaar waarin overledene in statistiek is opgenomen

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever

Risico op beëindiging
Kwaliteit

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Thema's: 8
Persoonsniveau. Afhankelijk van aantal overledenen in doelpopulatie landelijk/regionaal.

2013-2017, jaarlijks

Data is aanwezig bij het CBS. Toestemming moet aangevraagd worden obv analyseplan.

Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (Bverklaring) ingevuld door een arts. Deze
doodsoorzaakverklaring wordt of in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden
heeft plaatsgevonden of via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch
ambtenaar van het CBS gestuurd.

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Nihil
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Let op dat een arts 'overleden thuis' ook kan zien als bv thuis voor iemand die permanent in een
verpleeghuis woont.
Verpleeghuisarts vult waarschijnlijk het doodsoorzakenformulier anders in dan een
huisartsenpostarts die minder van de persoon weet.
Additionele indicaties (bv naast doodsoorzaak ook diabetes) zijn beter te gebruiken vanuit
huisartsengegevens of DBC's ivm nauwkeurigheid/volledigheid.
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Indicator - Onderliggende doodsoorzaak
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Onderliggende doodsoorzaak

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Onderliggende doodsoorzaak volgens ICD-10

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Peilmoment
Uitsplitsingen

De ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde,
startte, volgens de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, 10e revisie).
Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (Bverklaring) ingevuld door een arts.
Vervolgens wordt deze via de gemeente of direct naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd.

2013-2017
2015
Ja, persoonsniveau

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Belangrijkste letsel bij externe doodsoorzaak
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Belangrijkste letsel niet natuurlijke dood gebaseerd op ICD-10
waarover zegt deze indicator iets.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Peilmoment
Uitsplitsingen

Belangrijkste letsel bij externe doodsoorzaak

Het belangrijkste letsel bij een niet-natuurlijke dood van een overleden persoon gebaseerd op
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, versie 10 (ICD10).

Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (Bverklaring) ingevuld door een arts.
Vervolgens wordt deze via de gemeente of direct naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd.

2013-2017
2015
Ja, persoonsniveau

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+/- Onder voorbehoud, de vraag is of dit een relevante indicator is voor de doelpopulatie
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

+

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 80

kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Locatie overlijden
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

Locatie overlijden
Locatie van overlijden
Locatie van overlijden

Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (Bverklaring) ingevuld door een arts.
Vervolgens wordt deze via de gemeente of direct naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd.

2013-2017
2015
Ja, persoonsniveau

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
+/-, onder voorbehoud. Kan zijn dat een arts 'overleden thuis' ook kan zien als thuis voor iemand die
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
permanent in een verpleeghuis woont.
informatie uit een andere bron kan worden
Dit geeft vervuiling van de variabele voor ons doeleinde.
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Jaar van overlijden
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Uitsplitsingen

Jaar van overlijden
Statistiekjaar van overlijden
Jaar waarin een overledene in de statistiek is opgenomen.

Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) ingevuld door een arts.
Vervolgens wordt deze via de gemeente of direct naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd.

2013-2017
2015
Ja, persoonsniveau

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Geneesmiddelen
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Informatie in bron
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.
Detaillering
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Beschikbaarheid
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

Geneesmiddelen
Geneesmiddelenverstrekkingen vergoed door de basisverzekering, excl. verstrekkingen door
ziekenhuizen en verpleeghuizen (AWBZ), incl. verstrekkingen door poliklinische ziekenhuisapotheken
en verstrekkingen aan personen in verzorgingshuizen.

• Productcode geneesmiddelengroep
Thema's: 8
Persoonsniveau. Geneesmiddelen geaggregeerd tot productgroepen.

T/m 2016 beschikbaar, jaarlijkse update. 2017 naar verwachting begin 2019 beschikbaar.

De bron is al aanwezig bij CBS. Wel moet in de vorm van een analyseplan toestemming aangevraagd
worden voor gebruik van de data.

De data zijn afkomstig uit de Risicovereveningsbestanden van het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ).

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Eventueel kan ook een variabele worden opgesteld over datum afgifte medicatie. Hiervoor is
meerwerk nodig.
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BRON - Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-kern
Bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
de bron, om wat voor soort bron het gaat en
wat het doel is van de bron.

Beschrijving van de bron
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef vermeld.

Informatie in bron

Detaillering

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-kern
Continue lopend enquêteonderzoek onder de niet-institutionele bevolking met als doel het verkrijgen
van landelijke cijfers over (determinanten van) gezondheid, leefstijl en zorggebruik van de
Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder. Het deel dat over de leefstijl gaat wordt de
Leefstijlmonitor(-kern) genoemd, en wordt in samenwerking met een aantal externe partijen op het
gebied van leefstijl uitgevoerd.
De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door
VWS. Jaarlijks responderen zo’n 10.000 respondenten. 750 respondenten zijn 75 jaar of ouder.
https://www.cbs.nl/nl-nl/onzediensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenquetevanaf-2014 https://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leefstijlmonitor
•
Ervaren gezondheid
•
Langdurige aandoeningen
•
Infectieziekten, pijn, slaapproblemen
•
GALI-beperkingen
•
Functiebeperkingen volgens OESO-indicator (horen, zien, bewegen), ADL en IADL.
•
Psychische gezondheid
•
Seksuele gezondheid
•
Onder- en overgewicht
•
Lichamelijke activiteit (sporten en bewegen)
•
Voeding
•
Mantelzorg geven en ontvangen
•
Rookgedrag
•
Alcoholgebruik
•
Drugsgebruik
•
Zorggebruik: huisartsbezoek, tandartszorg, specialist, fysio, psychische zorg, alternatieve zorg,
ziekenhuisopname, zorg in het buitenland
•
Preventieve voorzieningen: griepprik, bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, occult bloedtest,
colonoscopie, mammografie, uitstrijkje, PSA-test.
•
Ongevallen
•
Opleidingsniveau
Thema's: 2, 7, 8, 9
Over de bevolking van 75 jaar of ouder kunnen landelijke uitspraken worden gedaan. Als enquêtejaren
worden samen genomen kunnen iets gedetailleerdere uitspraken worden gedaan (landsdeel,
stedelijkheidsgraad).
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Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke
berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Recentste bestand is over 2017. Einde Q1 van 2019 is het bestand over 2018 beschikbaar.

Bestand is beschikbaar bij het CBS.

personen
Als VWS blijft financieren gaat het onderzoek door.
Goed
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Indicator - Functiebeperkingen / Lichamelijke beperkingen (OESO)
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Functiebeperkingen / lichamelijke beperkingen (OESO)
Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over de volgende 7 vaardigheden:
1.
Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)
2.
Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)
3.
Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)
4.
Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of
contactlenzen)
5.
Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen
6.
Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken
7.
400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)
Eén of meer lichamelijke beperkingen:
Percentage personen met minstens 1 OESO-beperking. Een respondent heeft een beperking als hij
of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Beperking in horen:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in horen (volgens de OESO indicator).
Beperking in zien:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in zien (volgens de
OESO indicator).
Beperking in bewegen:
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op
minstens 1 van de vragen naar beperkingen in bewegen (volgens de OESO indicator).

Bron(nen)
Periodiciteit
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
en Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen

Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
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Aanbeveling CBS

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen.
Verdere uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
- Nee
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt steeds:
hoe kleiner de doelpopulatie, hoe kleiner de
mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 88

Indicator - Ervaren gezondheid
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Ervaren gezondheid
Percentage personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene
gezondheidstoestand.
De vraagstelling luidt:
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
Antwoordcategorieën:
• Zeer goed
• Goed
• Gaat wel
• Slecht
• Zeer slecht
De indicator is dichotoom, waarbij de antwoorden ‘zeer goed’ en ‘goed’ worden samengevoegd. En
ook de antwoorden ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ worden samengevoegd.
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Langdurige aandoening
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Operationalisering

Bron(nen)

Langdurige aandoening (enkelvoudige vraag)
Eén of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige
ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

2016
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.

+ Ja – Nee
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Indicator - GALI-beperkingen
Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

GALI-beperkingen
Beperkt vanwege problemen met gezondheid

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Gezondheidsmonitor (GM)
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
2016

Percentage personen dat vanwege problemen met de gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt
is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Deze internationaal gebruikte en afgestemde indicator
voor gezondheidsbeperking wordt de GALI-indicator genoemd. GALI staat voor Global Activity
Limitation Indicator.

Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.

In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.

+ Ja – Nee
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Indicator - Lichamelijke activiteit
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Lichamelijke activiteit (sporten en bewegen)
Voldoen aan beweegrichtlijn, wekelijks sporten
Voldoet aan beweegrichtlijn
De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm.
Om te voldoen aan de beweegrichtlijn dienen personen vanaf 18 jaar minstens 2,5 uur per week matig
intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en
minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Wekelijkse sporters
Personen die minimaal 1 keer per week sporten.

De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess
health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren
van de lichamelijke activiteit.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen betrokken wordt.
Zijn er bezwaren om deze indicator op te Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Bron(nen)
Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting
Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Mantelzorg geven
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Mantelzorg geven
Mantelzorger, zwaar belaste mantelzorger, uren mantelzorg per week

Mantelzorg geven
Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner,
kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De
mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer,
geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een
vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
• Mantelzorger
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden
duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week.
• Zwaar belaste mantelzorgers
Percentage mantelzorgers dat aangeeft zich door die zorg 'tamelijk zwaar belast',
'zeer zwaar belast' of 'overbelast' te voelen.
• Uren mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt verleend door een mantelzorger
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Aanbeveling CBS
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
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Extra specificatiemogelijkheden Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.

+ Ja – Nee
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Indicator - Mantelzorg ontvangen
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Mantelzorg ontvangen
Mantelzorgontvanger, uren ontvangen mantelzorg per week
Mantelzorg ontvangen
Mantelzorg is zorg die iemand krijgt van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner,
kind of vriend, als iemand voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan
bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken
regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is
geen mantelzorger.
De cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 die gaan over het ontvangen
van mantelzorg hebben alleen betrekking op personen van 65 jaar of ouder.
• Mantelzorgontvanger

Percentage personen dat mantelzorg ontvangt.
• Uren ontvangen mantelzorg per week
Het gemiddeld aantal uren mantelzorg dat per week wordt gekregen door een
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Gezondheidsmonitor (GM)mantelzorgontvanger.
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen betrokken wordt.
Opnemen vanuit GM
Aanbeveling CBS
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
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Extra specificatiemogelijkheden Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.

+ Ja – Nee
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Indicator - Onder- en overgewicht

Onderwerp
Indicator
Operationalisering

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Onder- en overgewicht
Ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht, matig overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas)
Personen wordt gevraagd naar hun lengte en gewicht. Op basis van de antwoorden wordt de body
mass index (BMI) bepaald, een maat voor onder- of overgewicht. Het is het quotiënt van het gewicht
in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde
maat voor het bepalen van onderen overgewicht. De criteria luiden als volgt:

BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht
(obesitas)
Gezondheidsmonitor (GM)
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (GE/LSM)
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen betrokken wordt.
Aanbeveling CBS
Zijn er bezwaren om deze indicator op te Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Extra specificatiemogelijkheden Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.
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steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Roken
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Operationalisering

Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen
Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting
Extra specificatiemogelijkheden

Roken (rookgedrag)
Roker
het percentage respondenten dat de vraag "Rookt u weleens?" beantwoordt met 'ja', exclusief
elektronische sigaret
Gezondheidsmonitor (GM)

Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor is ook een indicator ‘roker’ te betrekken. Dat betreft
het percentage respondenten dat de vraag "Rookt u weleens?" beantwoordt met 'ja', inclusief
elektronische sigaret
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over Uit GM: vierjaarlijks, 2016 is meest recent
welke periode.
Uit GE/LSM: Jaarlijks, 2017 is meest recent
Voorgesteld peilmoment voor opname in 2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen, Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen zijn mogelijk als indicator vanuit GM
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen betrokken wordt.
Zijn er bezwaren om deze indicator op te Opnemen vanuit GM
nemen in de dataset.
Opnamen vanuit GE/LSM is alleen zinvol als het doel is om een jaarlijks totaalbeeld te krijgen. Verdere
uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn dan nauwelijks mogelijk.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid
+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
- Nee
Uitsplitsingen binnen de groep ’75-plus’ zijn nauwelijks mogelijk.

+ Ja – Nee
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BRON - Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Bron

De naam van de bron

Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Beschrijving van de bron

Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

In deze bron zijn alle onderzoeken bijeengebracht die de Veilig Thuis organisaties (VT's) hebben
geregistreerd. De Veilig Thuisorganisaties zijn ontstaan door een fusie van de Advies- en
Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) en Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's). Deze fusie is
ingegeven door de stelselwijziging per 1-1-2015 en de daarbij horende wetswijzigingen.

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

•
•
•
•
•
•

Melding huiselijk geweld
Lichamelijke verwaarlozing
psychisch geweld
Affectieve verwaarlozing
Seksueel misbruik
Financiele uitbuiting

Thema's: 8, 9
Registratie in principe op persoonsniveau. Kleine groep mensen hierbij betrokken waardoor
waarschijnlijk op landelijkniveau, eventueel regionaalniveau gekeken kan worden.

Vanaf 2015, jaarlijkse update

De bron is al beschikbaar bij het CBS.

De Veilig Thuis-organisaties (VT's)

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Slecht, maar verwachting is dat vanaf eind 2019 / begin 2020 de kwaliteit van deze data toeneemt
voldoende, matig, slecht en onbekend.
en de data gebruikt kunnen worden.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

De kwaliteit van de data is nu nog slecht, maar vanaf eind 2019 / begin 2020 kan de data
waarschijnlijk gebruikt worden.
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BRON - Integrale Inkomens en Vermogens Onderzoek
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

De naam van de bron.
Een beknopte beschrijving van de informatie
de bron, om wat voor soort bron het gaat en
wat het doel is van de bron.

Integrale Inkomens en Vermogens Onderzoek
Doel : Een beeld geven van de samenstelling en verdeling van het inkomen en vermogen van
personen en huishoudens in Nederland.
Doelpopulatie: Bevolking van Nederland in particuliere huishoudens op 1 januari van een
onderzoeksjaar.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt Statistische eenheid: Personen en huishoudens.
tevens de omvang van de steekproef
Aanvang onderzoek: 2011 (eventueel via Remote Access vanaf 2003).
vermeld.
https://www.cbs.nl/nl-nl/onzediensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/integraal-inkomensen-vermogensonderzoek
Een indicatie voor welk thema de bron •
Huishoudinkomen (primair, bruto, besteedbaar, gestandaardiseerd)
relevant is en voorbeelden van indicatoren die •
Persoonlijk inkomen (primair, bruto, netto)
op basis van deze bron kunnen worden •
Afzonderlijke inkomenscomponenten
afgeleid.
•
Belangrijkste bron van inkomen
•
Sociaaleconomische categorie
•
Vermogen van het huishouden
•
Afzonderlijke vermogenscomponenten
•
Relatieve vermogenspositie van het huishouden
•
Relatieve inkomenspositie van het huishouden• Relatieve welvaartspositie van het
huishouden

Thema: 6, 9
Een inschatting op welk detailniveau de Geen beperkingen (behalve publicatieregels)
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit
De meest recente periode waarover
Voorlopige gegevens over 2017, definitief 2016. Jaarlijks.
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Beschikbaarheid
Een indicatie of de bron al bij het CBS
Data reeds beschikbaar bij CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
Belastingdienst,Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
registraties/bronnen.
(UWV), Basisregistratie Personen.
Risico op beëindiging
Het risico op beëindiging ingedeeld naar Zeer klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
Detaillering
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Kwaliteit

Bijzonderheden

De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
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Indicator - Inkomenspositie huishoudens
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Relatieve Inkomenspositie van huishoudens
Percentiel van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen.
Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen worden ingedeeld op de inkomensladder. De
1 procent huishoudens met het hoogste gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen krijgen
het 100e percentiel toegewezen, de laagste procent het 1e percentiel.
Beperkingen:
1.
Huishoudinkomens worden bepaald op adresbewoning. Hierdoor zullen inkomens
vanparen wiens adres gescheiden geregistreerd staat (1 partner woont insititutioneel) niet opgeteld
worden in het huishoudinkomen. Er zijn eventueel mogelijkheden om deze huishoudinkomens zelf
opnieuw te bepalen door partnergegevens te koppelen via ‘RINPERSOONPARTNER’.
2.
De doelpopulatie van IIVS is particuliere huishoudens. Voor institutionele huishoudens
zijngeen gegevens beschikbaar.
IIVS
Jaarlijks
2017 (voorlopig) 2016 (definitief)
Regionale uitsplitsing en/of uitsplitsing naar leeftijdsklassen, burgerlijke staat en andere
achtergrondkenmerken zijn mogelijk

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
Gebruiken als welvaartsindicator
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Zeer beperkt, dataset is al (koppelbaar) aanwezig bij CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
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kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - LASA
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.
Wanneer het gaat om een steekproef
wordt tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij
de registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

LASA
LASA is een studie naar ouderen in Nederland. Startdatum: 1992. Focust op determinanten, trajecten
en consequenties van fysiek, psychologisch, emotioneel en sociaal functioneren.
Steekproef in 3 regio's. N=3.107 (1992), N=1.002 (2002), N=1.023 (2012). Leeftijd op moment van
inclusie: 55-84 jaar
In 2015 naar schatting 600-700 participanten van 75+ jaar geincludeerd.

Levensstijl, fysieke activiteit, medicatie, gezondheid, pijn, cognitief functioneren, angst en depressie,
slaapkwaliteit, eenzaamheid, netwerk, religie, demografie, socio-econimische status, zorggebruik, etc.
Thema's: 1, 2, 5, 6, 8, 9
Participanten afkomstig uit 3 Nederlandse regio's: 1) Zwolle, 2) Oss, 3) Amsterdam.
Beperkt mogelijk op landelijk niveau of voor de betreffende drie regio's uitspraken te doen.
2016

Nog niet beschikbaar
Participanten afkomstig uit 3 Nederlandse regio's: 1) Zwolle, 2) Oss, 3) Amsterdam.

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Voldoende-goed
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Om data te mogen koppelen aan CBS-registerdata is een informed consent nodig van alle te
Eventuele bijzonderheden.
includeren participanten. De huidige dataverzamelingsronde is al bijna halverwege (okt 2018-sept
2019).
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Mogelijke manier om wel gebruik te maken van LASA data is het gebruik van door LASA gemaakte
propensity scores. Deze scores kunnen gewenste (maar niet beschikbare) indicatoren obv een aantal
beschikbare gerelateerde variabelen schatten.
Andere mogelijke optie is het gebruik van informatie uit LASA over
woningaanpassingen en op basis hiervan een schatting voor onze doelpopulatie
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BRON - Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen
Ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de Basis
Registratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie
Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD). Inclusief dagopnamen, klinische opnamen en
vanaf 2015 ook 'langdurige observaties zonder overnachting' geregistreerd.

hoofddiagnose nevendiagnosen
Verblijf patiënt voor opname ziekenhuis
Opnamespecialisme aantal ziekenhuisopnamen
zorgtype opnamedatum / ontslagdatum
Thema's: 8, 9

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Persoonsniveau

2013 t/m 2016. Jaarlijkse update.

Data al aanwezig bij CBS. Wel toestemming nodig.

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Niet alle geregistreerde opnamen zijn compleet, soms missen diagnosen en hoofdverrichting. De
ontbrekende variabelen zijn in dat geval geïmputeerd uit andere LBZ-records met dezelfde
kenmerken. Deze geïmputeerde variabelen zijn echter niet op individueel recordniveau te gebruiken,
maar wel voor het afleiden van geaggregeerde randtotalen.
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Indicator - hoofddiagnose
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Hoofddiagnose

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Diagnose ICD10

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Diagnose volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,
versie 10 (ICD10). Het gaat om de diagnose die aan het eind van de opname wordt beschouwd als de
belangrijkste reden van opname in het ziekenhuis.

De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.

2013-2016

Peilmoment

2015

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

Ja, wel enkel geaggregeerde randtotalen en niet op persoonsniveau. Dit komt door gebruik van
imputatie.

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+, wel met de duiding dat missende waarden zijn geïmputeerd
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
+
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Verblijfplaats patiënt voor opname ziekenhuis
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Verblijfplaats patiënt voor ziekenhuisopname
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Operationalisering
Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Verblijfplaats patiënt voor opname ziekenhuis

De verblijfplaats ("woonomgeving") waar een patiënt verbleef direct voorafgaand aan de opname
in een instelling.
De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
2013-2016
2015
Ja, wel enkel geaggregeerde randtotalen en niet op persoonsniveau. Dit komt door gebruik van
imputatie.

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+, wel met de duiding dat missende waarden zijn geïmputeerd
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatti ng

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
+
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Opnamespecialisme
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
Indicator
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Operationalisering
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Bron(nen)
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Opnamespecialisme
Specialisme arts
Het specialisme van de arts die binnen de instelling de patiënt heeft opgenomen.

De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
2013-2016
2015
Ja, wel enkel geaggregeerde randtotalen en niet op persoonsniveau. Dit komt door gebruik van
imputatie.

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+, wel met de duiding dat missende waarden zijn geïmputeerd
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
+
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Type zorgverlening
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Type zorgverlening
Geeft het type van de zorg aan die verleend is tijdens een opname.
Een dagopname betreft een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor
dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met
het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.
Een klinische opname betreft de aanvang van een verblijf op een voor verpleging ingerichte
afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen (conform de definitie van de NZa voor
verpleegdagen) worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen
gerekend. Een langdurige observatie betreft een niet geplande vorm van verpleging, met als doel
observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten
minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals
bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere
keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere
medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt
minimaal vier aaneengesloten uren. De langdurige observaties zijn in 2014 ingevoerd en zijn vanaf
registratiejaar 2015 in het bestand opgenomen.
De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
2013-2015
2015
Ja, wel enkel geaggregeerde randtotalen en niet op persoonsniveau. Dit komt door gebruik van
imputatie.

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+, wel met de duiding dat missende waarden zijn geïmputeerd
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
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Extra
specificatiemogelijkheden

Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

+

+ Ja – Nee
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BRON - LISS Panel
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
LISS Panel
Een beknopte beschrijving van de informatie in Het LISS panel is opgezet voor wetenschappelijk, beleidsmatig of sociaal relevant onderzoek te
de bron, om wat voor soort bron het gaat en doen. Er zijn is een core-studie waarvoor elk jaar 8 vaste vragenlijsten worden uitgestuurd.
wat het doel is van de bron.
Daarnaast zijn losse maandelijkse enquêtes beschikbaar voor de bevolking vanaf 16 jaar.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt De steekproef voor het panel bestaat uit N=5,000 particuliere (CBS-definitie) huishoudens.
tevens de omvang van de steekproef vermeld. Random sample getrokken van populatie ism het CBS. Er zijn 548 75+ huishoudens in het panel.
Een indicatie voor welk thema de bron relevant Subjectieve gezondheid, Relatieve gezondheid, Levensverwachting, Mentale gezondheid, Lengte,
is en voorbeelden van indicatoren die op basis gewicht, Chronische problemen, Beperkingen, Mobiliteitsindex, gezondheidsproblemen,
van deze bron kunnen worden afgeleid.
Beperkingen in werk, Sigaretten, Alcohol, Drugsgebruik, Medicatie, Fysieke activiteit, Gezondheid
bevorderende activiteiten, Preventieve gezondheidszorg, Zorggebruik, Zicht en gehoor, religie en
etniciteit, Tevredenheid, Eenzaamheid, Sociale contacten, Vrijwilligerswerk, Culturele participatie,
Vakantie, Sport, Medegebruik, Partner, Huwelijk, Onvruchtbaarheid, Verdeling huishoudelijke
taken, Ervaren last huishoudelijke taken, Ervaren last eerlijkheid verdeling taken, Pensioen,
Tevredenheid educatie, Hoogst voltooide opleiding, Hoogst gevolgde opleiding, Geluk,
Tevredenheid over leven, Persoonlijkheid, Attitude over onderzoek, Eigenwaarde, Bui, Oriëntatie
tov evaluatie, Sociaal wenselijk, Erkenning, Politieke variabelen, Familiesolidariteit, conservatisme,
Economisch conservatisme, Bezittingen, Subjectieve levensstandaard, Economische tevredenheid,
Werk inkomen / Verdiensten, Zelfstandig inkomen, Pensioen ,Extra inkomen, Overig inkomen,
schulden, betalingen, Totaal inkomen, Financiën, Materiele beperking, Woontevredenheid,
Kenmerken huis,
Kosten huis

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging

Thema's 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Persoonsniveau. Lftcat >=75 jaar beschikbaar.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover informatie 2017 staat online. Questionnaires zijn online en maandelijks.
beschikbaar is, en hoe vaak de bron
beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS aanwezig Een account kan worden aangemaakt via waar een deel van de beschikbare data te verkrijgen is.
is of dat deze is op te vragen bij de Voor koppeling van de data moet wel een aanvraag worden ingediend. Sleutel voor koppeling reeds
registerhouder, dan wel een centrale aanwezig bij CBS.
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
Panelleden LISS
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
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Kwaliteit

Bijzonderheden

De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Data van de Core-vragenlijsten kunnen na toestemming voor koppeling kosteloos worden
gebruikt. Tegen vergoeding kunnen vragen of zelfs vragenlijsten worden uitgezet onder de panels.
Deze moeten 6 weken van tevoren worden aangeleverd, looptijd van de enquêtes is 4 weken.
Mogelijkheid is ook om meerdere jaren samen te voegen om je sample te vergroten.
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BRON - Meldkamer meldingen
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.

Meldkamer meldingen
Het aantal meldkamerincidenten verkregen uit Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
betreffende branden en hulpverleningen bij de brandweer naar type melding, regio en andere
indicatoren.

• Typering melding
• Prioriteit
• Meldkamer
• Gemeente
• Brand/hulpverlening/geen
• Loos/echt
• Voertuig uitgerukt
• Jaar/kwartaal/maand
• Totaal incidentmeldingen brandweer

Thema's: 8, 9
Adresniveau

2013-2017

De data voor de brandweermeldingen zijn al beschikbaar bij het CBS.
Wanneer ook de meldingen voor ambulance en politie gewenst zijn moet dit aangevraagd worden
via de meldkamer dienstencentrum.
Zitten waarschijnlijk wel kosten aan verbonden.

Oorspronkelijke berichtgever

De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Risico op beëindiging

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Voldoende
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.

Kwaliteit

De gegevens worden verkregen uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem), door het MDC
(Meldkamer Dienstencentrum, onderdeel van de politie).
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Enige vervuiling van de data is mogelijk doordat het adres behorend bij de melding is geregistreerd
op de persoon die de melding doet en dit bv ook een overbuurman kan zijn. Dit is er lastig uit te
filteren.
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Indicator - Typering melding
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Typering melding

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Meldkamerincident getypeerd volgens de meldkamercentralist

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Een meldkamerincident voor een brand of een hulpverlening getypeerd volgens de
meldkamercentralist.

Operationalisering
Bron(nen)

Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.

2013-2017

Peilmoment

2015

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

Nader te bepalen

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare +/-, enige vervuiling van de data is mogelijk doordat het adres behorend bij de melding is
informatie uit een andere bron kan worden geregistreerd op de persoon die de melding doet en dit bv ook een overbuurman kan zijn.
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 120

Indicator - Brand of hulpverlening
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Type meldkamerincident volgens het CBS
waarover zegt deze indicator iets.

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Operationalisering

Brand of hulpverlening

Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen een melding voor
'Brand' en 'Hulpverlening'.
Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
2013-2017
2015
Nader te bepalen

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare +/-, enige vervuiling van de data is mogelijk doordat het adres behorend bij de melding is
informatie uit een andere bron kan worden geregistreerd op de persoon die de melding doet en dit bv ook een overbuurman kan zijn.
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Nabijheidsstatistiek
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Informatie in bron

Nabijheidsstatistiek
Deze component geeft een koppeling tussen een object
(RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten
over de weg. In deze component zijn afstanden en frequenties van diverse voorzieningen
opgenomen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Afstand in meters van adres tot dichtstbijzijnde grote supermarkt
Aantal grote supermarkten binnen 1km/3km/5km over de weg
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde winkel met dagelijkse levensmiddelen
Aantal dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1km/3km/5km over de weg
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde warenhuis
Aantal warenhuizen binnen 5km/10km/20km
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk over weg
Aantal huisartsenpraktijken binnen 1km/3km/5km
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde huisartsenpost over weg
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde apotheek over weg
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde ziekenhuis over weg
Aantal ziekenhuizen binnen 5km/10km/20km
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde fysio over weg
Aantal fysiopraktijken binnen 1km/3km/5km
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde treinstation over weg
Afstand in meters tot dichtstbijzijnde overstapstation over weg

Thema's: 4, 9
Persoonsniveau. Koppelbaar op adres of GPS-coördinaten

Boodschappen / warenhuizen / treinhaltes: 2011-2017, jaarlijkse update Zorg: 2011-2016, jaarlijkse
update
De bron is al beschikbaar bij het CBS.

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1 januari
van het desbetreffende jaar in het SSB voorkwamen (historische objecten).
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Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Het is ook mogelijk om afstand tot dichtstbijzijnde bushaltes te includeren. Deze data wel al
beschikbaar bij CBS maar nog niet gecontroleerd op plausibiliteit. Kost meerwerk.
Auto-gerelateerde data jaarlijks geüpdatet, fiets-gerelateerde data minder vaak. Informatie over
fietspaden is op dit moment in ontwikkeling.
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BRON - NIVEL - Consumentenpanel gezondheidszorg
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

De naam van de bron
NIVEL - Consumentenpanel gezondheidszorg
Een beknopte beschrijving van de informatie Op landelijk niveau informatie verzamelen over de meningen en kennis, verwachtingen en
in de bron, om wat voor soort bron het gaat ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg,
en wat het doel is van de bron.
- Consumentenpanel gezondheidszorg. N=12.000. Leeftijd >=18 jaar. Ongeveer 50% >65 jaar. Per
Wanneer het gaat om een steekproef wordt steekproef wordt een panel van +/1.500 van de 12.000 mensen benaderd.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
• Burgerlijke staat
relevant is en voorbeelden van indicatoren
• Huishouden
die op basis van deze bron kunnen worden
• Etniciteit
afgeleid.
• Hoogst voltooide opleiding
• Zorgverzekering
• Ooit in gezondheidszorg gewerkt?
• Ziekten/aandoeningen
• Geneesmiddelengebruik
• Preventie en leefstijl
• Technologie
Thema's: 1, 2, 5, 8

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Persoonsniveau. Leeftcat 65 t/m 79, >=80 jaar beschikbaar.
2015 meest recent. Standaard 2x per jaar enquête. 1x per jaar vrijwillige flexibele peiling.

Data is nog niet aanwezig bij het CBS
Selectie van patiënten via huisartsen, aselecte steekproef van adressen via een aangekocht
adressenbestand.

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
Goed
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Panelleden die al langer dan 2 jaar niet mee doen of al 5 jaar geïncludeerd worden, worden
vervangen in het panel om leereffecten en krimpen van het panel te voorkomen.
Data voor de panels zijn maar deels koppelbaar (geldprobleem en deels ook niet duidelijk of er
toestemming is vanuit panelleden voor gebruik persoonsgegevens)
Onder panelleden zitten ook institutionele participanten.
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BRON - Nivel - Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
Bron
Beschrijving van de bron

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
Inzichtelijk maken gevolgen van decentralisatie van de ondersteuning en begeleiding en de
beleidsmatige inzet op zorg en ondersteuning van het sociale netwerk. Naast de aandacht voor de
langdurige zorg, zoals de thuiszorg, stonden in 2016 vooral de ervaringen met de zorg via de
WMO2015 en de wijkverpleging centraal.

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
Consumentenpanel gezondheidszorg. N=3.500. Leeftijd >=15 jaar
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
• Kwaliteit van leven
relevant is en voorbeelden van indicatoren
• gezondheid
die op basis van deze bron kunnen worden
• psychische gezondheid
afgeleid.
• eenzaamheid
• zorggebruik
• ziekenhuisopnames
• beoordeling zorg
• eigen regie in de zorg
• werk-gerelateerde vragen
• woonkosten
• vrijwilligerswerk
• nabijheidsstatistiek
• ervaring OV
• inkomen

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.

Thema's: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Persoonsniveau. Leeftcat 65 t/m 74, >=75 jaar beschikbaar. >=75 wordt apart als beperking
beschouwd.

2016 meest recent. Standaard 2x per jaar enquête. 1x per jaar vrijwillige flexibele peiling.

Deel van deelnemers 2016 via bevolkingsonderzoek CBS geworven.
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Oorspronkelijke berichtgever

De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Risico op beëindiging

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Mogelijk een te klein aantal participanten om iets over te kunnen zeggen in onze doelpopulatie.

Kwaliteit

Bijzonderheden

De deelnemers aan het NPCG worden geworven via huisartsenpraktijken (landelijke steekproef uit
de Registratie Gevestigde Huisartsen) op basis van een door een arts gestelde diagnose van een
chronische somatische ziekte. Mensen met lichamelijk beperkingen stromen vooral in via
bevolkingsonderzoeken zoals het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (SCP), het Woning
Behoefte Onderzoek en WoON-onderzoek (ministerie van VROM). Sinds 2010 wordt ook gebruik
gemaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, CBS) voor de instroom van mensen met
een lichamelijke beperking.
Klein

Data voor de panels zijn maar deels koppelbaar (geldprobleem en deels ook niet duidelijk of er
toestemming is vanuit panelleden voor gebruik persoonsgegevens)
Onder panelleden zitten ook institutionele participanten
.
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BRON - NIVEL Zorgregistratie eerstelijn
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

De naam van de bron
NIVEL
Een beknopte beschrijving van de informatie De bron bevat informatie over huisarts, fysiotherapie, oefentherapie, eerstelijnspsychologie,
in de bron, om wat voor soort bron het gaat diëtiek, apotheek en logopedie.
en wat het doel is van de bron.
De data zijn een steekproef van ongeveer 10% van de bevolking/praktijken; 530
Wanneer het gaat om een steekproef wordt huisartsenpraktijken. Deze praktijken liggen verdeeld over NL, maar zijn niet noodzakelijk een
goede afspiegeling van de populatie in NL.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
• Bezoek huisarts / visites / telefonisch of emailcontact
relevant is en voorbeelden van indicatoren
• Indicatie huisarts / klachten
die op basis van deze bron kunnen worden
• Episode klachten
afgeleid.
• Declaraties huisartsenpraktijk
• Verwijzingen
• Recepten
• Informatie fysiotherapeuten
• Huisartsenpostzorg

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.

Thema's: 8, 9
Persoonsniveau

2017, jaarlijks

Deze data is deels beschikbaar bij het CBS, maar enkel te gebruiken na toestemming van NIVEL.
Aanvragen kan via https://www.nivel.nl/nl/NZR/gegevens-aanvragen
Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden

Oorspronkelijke berichtgever

De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Risico op beëindiging

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Voldoende-goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Contacten van de geïncludeerde patiënten met andere praktijken (bv op vakantie) zijn niet
beschikbaar.

Kwaliteit

Bijzonderheden

Huisartsenpraktijken voor data beschikbaar bij CBS, verdere Nivel data bevatten data van
eerstelijnszorgpraktijken
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BRON - Opleidingsniveaubestand
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
de bron, om wat voor soort bron het gaat en
wat het doel is van de bron.

Opleidingsniveaubestand
Het Opleidings-niveaubestand, vertegenwoordigt het hoogst behaalde en hoogst gevolgde
opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking op peilmoment (1 oktober van jaar JJJJ). Het
bestand is gebaseerd op gegevens uit diverse registers en de Enquête Beroeps Bevolking (EBB).
Door het gebruik van meerdere (jaargangen van) bronnen heeft het bestand een zeer hoge
Wanneer het gaat om een steekproef wordt dekkingsgraad (2015: bijna 11 miljoen personen) die bovendien jaarlijks toeneemt. Alhoewel de
dekkingsgraad hoog is, vertegenwoordigt het bestand niet de gehele doelpopulatie.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
Opleidingsnummer hoogst behaalde opleiding
relevant is en voorbeelden van indicatoren
Opleidingsnummer hoogst gevolgde opleiding
die op basis van deze bron kunnen worden
Opleidingsniveau 18 cat hoogst behaalde opleiding
afgeleid.
Opleidingsniveau 18 cat hoogst gevolgde opleiding

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.

Thema: 2
Persoonsniveau

2013-2017, jaarlijks

Data reeds aanwezig bij CBS, echter voor onze doelpopulatie moet overwogen worden of gebruik
opleidingsniveau vanuit een bron als de gezondheidsmonitor geen accurater beeld geeft.

Diverse registers en de Enquête Beroeps Bevolking (EBB)
Klein
Voldoende
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Peildatum is 1 oktober. Diverse registers die ten grondslag liggen aan het opleidingsniveaubestand
vertegenwoordigen onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd. Nederland telt echter enige
tientallen particuliere scholen voor voortgezet onderwijs (bv Luzac college), middelbaar
beroepsonderwijs en hoger onderwijs (bv Hogeschool Schoevers, NTI, LOI, Universiteit Nyenrode).
Particuliere instellingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het CBS krijgt nog geen
integrale, betrouwbare gegevens over dergelijk onderwijs. Ook onderwijs genoten in het
buitenland, lange bedrijfsopleidingen en cursussen worden niet integraal waargenomen door de
gebruikte registers. De EBB bevat op steekproefbasis waarnemingen van niet door overheid
bekostigd onderwijs, onderwijs in buitenland of lange bedrijfsopleidingen en cursussen, en is
daarmee geschikt voor donorinformatie om dergelijk onderwijs bij te schatten middels imputatie.
Voor onze doelpopulatie moet overwogen worden of gebruik opleidingsniveau vanuit een bron als
de gezondheidsmonitor geen accurater beeld geeft.
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Bron - OnDerweg in Nederland (ODIN)
Bron

De naam van de bron

Beschrijving van de bron

Een beknopte beschrijving van de
informatie in de bron, om wat voor soort
bron het gaat en wat het doel is van de
bron.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

OnDerweg in Nederland

Hier wordt het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van
herkomst en bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en
reismotieven voor de verplaatsingen. Daarnaast gekeken naar verplaatsingspatronen en de keuze
van vervoermiddelen. De onderzoekspersonen rapporteren hun verplaatsingen op een vooraf
bepaalde dag in het jaar. Het onderzoek betreft inwoners van Nederland in particuliere
Wanneer het gaat om een steekproef wordt huishoudens.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Jaarlijkse steekproef van ongeveer 70 duizend personen met een respons van rond de 50%
Aantal personen en leeftijd in huishouden, stedelijkheidsklasse huishouden, woongemeente,
maatschappelijke participatie, opleiding, besteedbaar inkomen, aantal auto's / motoren /
bromfietsen / snorfietsen / elektrische fietsen / niet-elektrische fietsen, frequentie gebruik OV,
aantal (OV / vakantie / buitenlandse) verplaatsingen, vertrekpunt, totale reisduur, reismotief, etc.
Thema: 7, 9

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.

Wijk en buurtniveau.

De kwaliteit ingedeeld naar goed,
voldoende, matig, slecht en onbekend.
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.

Goed

2017, jaarlijks beschikbaar

Data reeds aanwezig bij CBS

Personen
Klein
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

Het onderzoek omvat de Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van tehuizen en instellingen).
Voor 2017 was de naam van het onderzoek: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).
Bij steekproefonderzoek, zoals het OViN, wordt slechts bij een deel van de populatie informatie
verzameld. De geschatte uitkomsten op basis van de steekproefgegevens zijn in het algemeen niet
gelijk zijn aan de werkelijke waarden en hebben dus een onnauwkeurigheidsmarge. De
steekproefmarge om het totaal aantal reizigerskilometers in Nederland in een jaar (totale
vervoersprestatie) is 1,9% (bij een betrouwbaarheid van 95%).
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Indicator - Aantal auto's per huishouden
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Aantal auto's per huishouden

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De indicator geeft het aantal personenauto's in het huishouden van de onderzoekspersoon.

Operationalisering
Bron(nen)

Hoe kan de indicator worden
De indicator geeft aan of iemand een of meerdere auto's bezit
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
vergelijkbare informatie uit een andere
bron kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

- Nee. Voor indicatoren zoals autobezit en kilometrages welke ook beschikbaar zijn vanuit registers
adviseren we deze niet vanuit het ODiN op te nemen. De overige indicatoren kunnen wel vanuit
deze bron worden gebruikt.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 133

Indicator - Frequentie gebruik OV
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Frequentie gebruik OV

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De indicator geeft de frequentie van het gebruik van het Openbaar Vervoer (OV) door de
onderzoekspersoon.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

De indicator geeft aan of de onderzoekspersoon dagelijks, meerdere keren per week / maand,
minder dan een keer per maand of bijna nooit met het OV reist.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+ Ja.
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal verplaatsingen
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Aantal verplaatsingen

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De indicator geeft het aantal verplaatsingen van de onderzoekspersoon op de invuldag.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Het betreft het aantal reguliere verplaatsingen van de onderzoekspersoon op de invuldag. De
reguliere verplaatsingen zijn binnenlands, niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+ Ja.
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal verplaatsingen met het OV
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Aantal verplaatsingen met het OV

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

De indicator geeft het aantal OV-verplaatsingen van de onderzoekspersoon op de invuldag.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Het betreft het aantal reguliere OV-verplaatsingen van de onderzoekspersoon op de invuldag. De
reguliere verplaatsingen zijn binnenlands, niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+ Ja.
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Reismotief
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Reismotief

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Reismotief van de verplaatsing

Operationalisering
Bron(nen)

Hoe kan de indicator worden
Het motief van de verplaatsing is gelijk aan de bestemming of het doel van de verplaatsing behalve
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
als het doel naar huis is.
voor.
Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+ Ja.
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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Indicator - Aantal ritten in de verplaatsing
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Aantal ritten in de verplaatsing
Aantal ritten in de verplaatsing
Een verplaatsing is een reis of deel van een reis met één enkel doel. Een verplaatsing betreft één
of meerdere vervoermiddelen (ritten). Een verplaatsing naar het werk met de fiets naar het
station, de trein en te voet naar kantoor bestaat uit drie ritten (vervoermiddelen).

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
Personen
indicator berekend.

Periodiciteit en
beschikbaarheid

Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, 2010-2017
welke periode.

Peilmoment

Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015-2017
onderzoek

Uitsplitsingen

Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Ja
bijvoorbeeld naar 5-jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om
een indicator op te nemen omdat
+ Ja.
vergelijkbare informatie uit een andere bron
kan worden afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor
opname indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.

Data reeds aanwezig bij CBS
+ Ja

+ Ja – Nee
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BRON - RIGO
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

RIGO
RIGO heeft een indicator gemaakt voor de geschiktheid van woningen voor aanpassingen.

Aanpassingen woning.
Thema's: 3, 9

Landelijk niveau, wellicht ook uitsplitsing mogelijk naar leeftijdsgroepen.
2015

Nee, nog niet aanwezig bij het CBS

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Onbekend
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Onbekend
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
De indicator voor woningaanpassingen van TNO overlapt met de indicator van RIGO, PBL heeft
voor het gebruik van de RIGO-indicator gekozen aangezien deze minder missings bevat.
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BRON - Veiligheidsmonitor ouderen 2017
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron.
Een beknopte beschrijving van de informatie
de bron, om wat voor soort bron het gaat en
wat het doel is van de bron.

Veiligheidsmonitor ouderen 2017
De Veiligheidsmonitor is een grootschalig enquêteonderzoek onder Nederlandse bevolking van 15
jaar en ouder met als doel het verkrijgen van landelijk, regionaal en lokaal vergelijkbare cijfers
over (determinanten van) leefbaarheid, overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van
traditionele veel ondervonden criminaliteit en cybercrime, burgers en politie, preventie.

Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef
Voor het laatst uitgevoerd in 2017 in een samenwerkingsverband tussen Ministerie van Justitie en
vermeld.
Veiligheid en het CBS. In totaal ca. 150.000 respondenten, verzameld door CBS en I&O Research
(ca. 69.000 landelijke steekproef, minimaal 65.000) alsmede oversampling door gemeenten
verzameld door I&O research (ca. 81.000).
78.600 respondenten zijn van 55 jaar en ouder en daarbinnen 17.700 van 75 jaar of ouder. In
alle regio’s van het land is waargenomen, maar zowel bij steekproef als respons zijn er grote
regionale verschillen.

Informatie in bron

Detaillering

Een beknopte onderzoekdocumentatie is opgenomen in de kernrapportage Veiligheidsmonitor
2017.
Een indicatie voor welk thema de bron https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/09/veiligheidsmonitor-2017
relevant is en voorbeelden van indicatoren Voor alle (deel)thema’s zijn er gegevens beschikbaar op StatLine, waarbij de leeftijdsgroep 55-64
die op basis van deze bron kunnen worden jaar, 65 – 74 jaar en 75 jaar en ouder tabelmatig of als opendata kan worden benaderd.
afgeleid.
(Deel)thema’s die in Veiligheidsmonitor worden uitgevraagd hebben betrekking op:
• Leefbaarheid woonbuurt
• Beleving overlast in de buurt
• Veiligheidsbeleving
• Slachtofferschap (traditioneel)
• Slachtofferschap (digitaal)
• Tevredenheid laatste politiecontact
• Beoordeling functioneren politie in buurt
• Beoordeling functioneren politie in algemeen
• Oordeel functioneren gemeente
• Preventie
• Onveilige plekken
• Respectloos gedrag

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.

Voor detailindicatoren zie StatLine:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=81989
Thema's: 4, 9
Op het niveau van regionale eenheden politie, politie districten of voor andere regionale gebieden
zoals provincie, corop-indeling, veiligheidsregio’s, grootste gemeenten en eventueel andere
gemeenten met voldoende waarneming/oversampling kunnen doorgaans uitspraken worden
gedaan voor de bevolking van 55 resp. 75 jaar en ouder. In uitzonderlijke gevallen kan er binnen
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een gemeente met oversampling of door samenvoeging van meerdere jaren nog naar wijkniveau
gekeken worden.

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De meest recente periode waarover Het meest actuele bestand is dat van de Veiligheidsmonitor 2017. Vergelijkebare onderzoeken zijn
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de jaarlijks uitgevoerd in de periode 2012 – 2016.
bron beschikbaar komt.
De onderzoekfrequentie van de Veiligheidsmonitor is gewijzigd van jaarlijks naar tweejaarlijks. Het
eerst volgende onderzoekjaar wordt 2019. Gegevens hiervan komen beschikbaar per 1 maart 2020.
Een indicatie of de bron al bij het CBS De onderzoeksgegevens worden in het jaar na onderzoek beschikbaar gesteld door het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de middels het Centrum voor Beleidsstatistiek.
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
Personen woonachtig in particuliere huishoudens.
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Er is sprake van samenwerking door het Ministerie van J&V en het CBS. Het risico op beëindiging van
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
de tweejarige onderzoekcyclus is gering.
De kwaliteit ingedeeld naar goed,
Goed. Stabiele veldwerkuitvoering en respons bij ongewijzigde vragenlijst gedurende de periode
voldoende, matig, slecht en onbekend.
2012-2017
Indien nodig wordt de kwaliteit uitvoeriger
beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
Geen.
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BRON - Sociale Samenhang & Welzijn
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.

Sociale Samenhang & Welzijn
Doorlopend enquêteonderzoek onder de niet-institutionele bevolking van 15 jaar en ouder met
als doel het verkrijgen van landelijke cijfers over o.a. sociale contacten, welzijn, vertrouwen,
vrijwilligerswerk en deelname aan verenigingsactiviteiten. Het deel over welzijn, waaronder geluk,
tevredenheid met het leven en tevredenheid met onderdelen van het leven wordt voor personen
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
van 18 jaar en ouder gepubliceerd.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
Het onderzoek wordt gefinancierd door VWS. Jaarlijks responderen zo’n 7.500 respondenten.
Ongeveer 550 tot 650 respondenten zijn 75 jaar of ouder.
Vergelijkbare gegevens voor welzijnsindicatoren beschikbaar vanaf 2013.
Vergelijkbare gegevens voor sociale samenhang indicatoren beschikbaar vanaf 2012.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/sociale-samenhang-enwelzijn
Jaarlijks beschikbaar:
Niet jaarlijks beschikbaar:
• Tevredenheid met het leven
•
Eenzaamheid (t/m 2015 met 6 stellingen van
• Ervaren geluk
verkorte UCLA-schaal, in 2017 split-half met half UCLA en half
• Tevredenheid met fysieke
verkorte De Jong-Gierveld schaal, vanaf 2019 verkorte De
gezondheid
Jong-Gierveld schaal, geen meting in 2016 en 2018).
• Tevredenheid met psychische
•
Blok over beschikbare sociale hulpbronnen (2012
gezondheid
t/m 2015; soms split-half beschikbaar voor helft
• Tevredenheid met gewicht
respondenten): iemand hebben om aan te kloppen bij
• Tevredenheid met partner
problemen, geld lenen, advies over geldzaken, klusjes,
• Tevredenheid met sociale leven
planten water geven/huisdieren verzorgen bij vakantie.
• Tevredenheid met financiën
• Tevredenheid met hoeveelheid
vrije tijd
• Tevredenheid met de woonbuurt
• Tevredenheid met de woning
• Zorgen om financiële toekomst
• Veiligheidsgevoel
• Vrijwilligerswerk doen (voor 13
typen organisaties)
• Informele hulp geven
• Deelname aan
verenigingsactiviteiten
• Lidmaatschap van verenigingen
• Sociale contacten (familie,
vrienden, buren)
• Vertrouwen in anderen
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Vertrouwen in instituties
Stemmen
• Politieke activiteiten
• Religie
• Kerkbezoek
• Opleidingsniveau
• Ervaren gezondheid
• Beperkingen (lichamelijk/
psychisch)
• Mate van belemmering
Over de bevolking van 75 jaar of ouder kunnen landelijke uitspraken worden gedaan. Als
enquêtejaren worden samen genomen kunnen iets gedetailleerdere uitspraken worden gedaan
(landsdeel, stedelijkheidsgraad).
•
•

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Recentste bestand is over 2017. Einde Q1 van 2019 is het bestand over 2018 beschikbaar.

Bestand is beschikbaar bij het CBS.

Personen
Onderzoek is afhankelijk van financiering van buiten het CBS.
Goed

In het onderzoek worden ad-hoc modules meegenomen met wisselende onderwerpen, zoals:
verdiepingsvragen sociale contacten, extra vrijwilligerswerk vragen, extra vragen over welzijn
(zinvolheid van het leven en positieve/ negatieve affecten in 2016), of mate van maatschappelijk
onbehagen (2018).
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BRON - SVB
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
die op basis van deze bron kunnen worden
afgeleid.

Detaillering

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

SVB
Het bestand bevat de declaraties van personen met persoonsgebonden budgetten (pgb) die ze
hebben ingezet voor zorg en/of voorzieningen die gefinancierd zijn uit de Wet langdurige zorg
(Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of de Jeugdwet. Het bestand
bevat gegevens over de budgethouders, over de budgetten en over de declaraties. Tevens bevat
Wanneer het gaat om een steekproef wordt het gegevens over de zorgovereenkomsten die voor het verkrijgen van de zorg afgesloten zijn en
over de zorgverleners die de zorg hebben verstrekt.
tevens de omvang van de steekproef
vermeld.
• Begin-/einddatum declaratie
• Type declaratie PGB
• Bedrag declaratie PGB
• Wet PGB (Wlz/WMO begeleiding/WMO huishoudelijke hulp)

Thema: 8
Persoonsniveau

2017, jaarlijks beschikbaar.

Data is reeds aanwezig bij CBS. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de
dataleverancier.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Klein
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

De zorgovereenkomsten zijn in een apart bestand geleverd door de Sociale Verzekeringsbank, en
vervolgens door het CBS aan de gegevens over declaraties en budgetten gekoppeld. Deze
koppeling gebeurt op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener, wet en datum, als tweede stap
voor de nog ongekoppelde zorgovereenkomsten op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener
en wet en als derde stap op rinpersoon en rinpersoon van de zorgverlener. Er is dus geen harde
koppeling tussen deze gegevens.
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Indicator - Type declaratie PGB
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Type declaratie PGB

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Het type declaratie vanuit persoonsgebonden budget (PGB)

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Het type declaratie vanuit persoonsgebonden budget (PGB), bijvoorbeeld vervoerskosten, loon,
declaratie, etc,

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Na de hervorming langdurige zorg is het 'trekkingsrechtensysteem' ingevoerd. Dit betekent, dat de
pgb's sinds 2015 niet meer naar de budgethouder worden overgemaakt, maar naar de Sociale
verzekeringsbank (SVB).

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.

2015-2017

Peilmoment

2015

Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Uitsplitsingen

Ja, persoonsniveau

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud Niet aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij CBS, wel toestemming nodig
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen, Bijlage 2: Bronnen en indicatoren - 146

Indicator - Bedrag declaratie
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Indicator

Algemene omschrijving van de indicator; Bedrag declaratie vanuit persoonsgebonden budget
waarover zegt deze indicator iets.

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen

Bedrag declaratie

Bedrag declaratie vanuit persoonsgebonden budget

Na de hervorming langdurige zorg is het 'trekkingsrechtensysteem' ingevoerd. Dit betekent, dat de
pgb's sinds 2015 niet meer naar de budgethouder worden overgemaakt, maar naar de Sociale
verzekeringsbank (SVB).
2015-2017
2015
Ja, persoonsniveau

Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijk heden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij CBS, wel toestemming nodig
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Wet PGB
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Indicator
Operationalisering

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.

Bron(nen)

Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Wet PGB
Wet ten laste waarvan een persoonsgebonden budget is toegekend
Wet ten laste waarvan een persoonsgebonden budget is toegekend. Bijvoorbeeld Wlz/WMO
begeleiding/WMO huishoudelijke hulp.
Na de hervorming langdurige zorg is het 'trekkingsrechtensysteem' ingevoerd. Dit betekent, dat
de pgb's sinds 2015 niet meer naar de budgethouder worden overgemaakt, maar naar de Sociale
verzekeringsbank (SVB).
2015-2017
2015
Ja, persoonsniveau

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij CBS, wel toestemming nodig
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - De Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW)
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

Beschikbaarheid

Oorspronkelijke berichtgever
Risico op beëindiging
Kwaliteit

Bijzonderheden

De naam van de bron
De Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW)
Een beknopte beschrijving van de informatie in Statistiek van personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs voor een
de bron, om wat voor soort bron het gaat en personenauto, bus, bromfiets, motor en/of vrachtauto en eventueel een bijbehorend
wat het doel is van de bron.
aanhangerrijbewijs. Het gaat om alle personen die op 1 januari van het verslagjaar in het bezit zijn
van een geldig rijbewijs.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt Daarnaast alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in
tevens de omvang van de steekproef vermeld. Nederland
Een indicatie voor welk thema de bron relevant • Rijbewijsbezit
is en voorbeelden van indicatoren die op basis • Autobezit
van deze bron kunnen worden afgeleid.
• Kilometrages
Thema's: 7, 9
Een inschatting op welk detailniveau de
Alle personen die mogen rijden met een personenauto-, bus-, bromfiets-, motor- en/of
indicatoren kunnen worden berekend.
vrachtauto, en eventueel een aanhanger omdat zij in het bezit zijn van een geldig Nederlands
Detaillering kan betrekking hebben op
rijbewijs. En alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW)
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
in Nederland.
De meest recente periode waarover 2017
voor rijbewijsbezit, jaarlijkse updates op 1 januari van verslagjaar
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de bron 2018
voor autobezit, jaarlijkse updates op peildatum2016 voor kilometrages
beschikbaar komt.
Een indicatie of de bron al bij het CBS aanwezig Reeds aanwezig bij CBS
is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
De leveranciers van de gegevens in de
Rijbewijzenregister / jaarbestand / online kentekenregistratie van de RDW
registraties/bronnen.
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
Nihil
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.
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Indicator - Rijbewijzen
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Personen in bezit van geldig Nederlands rijbewijs
Algemene omschrijving van de indicator; Rijbewijsbezit op persoonsniveau
Indicator
waarover zegt deze indicator iets.
Hoe kan de indicator worden
Er is informatie over de afgiftedatum en einddatum geldigheid rijbewijs en in welke gemeente deze
Operationalisering
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
is afgegeven.
voor.
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
De RDW
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
Ja, in principe jaarlijks. Op dit moment 2014 t/m 2017 beschikbaar.
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
2015 / 2016
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
Uitsplitsingen
Ja, data op persoonsniveau
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data is al bij CBS.
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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Indicator - Autobezit
Onderwerp

Omschrijving onderwerp

Autobezit
Dit dataontwerp beschrijft kenmerken van geregistreerde (weg)voertuigen in Nederland. Deze
data zijn afkomstig uit het jaarbestand van de Dienst Wegverkeer (RDW). Het bestand bevat
technische kenmerken en eigendomsinformatie over in Nederland aanwezige personenauto's,
Algemene omschrijving van de indicator;
bestelauto's, bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens, autobussen, trekkers, speciale voertuigen,
waarover zegt deze indicator iets.
aanhangers en opleggers.

Indicator

Operationalisering

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.
Bron(nen)
Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Periodiciteit en beschikbaarheid Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Peilmoment
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Uitsplitsingen
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.
In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

Nb. De registratie is op kenteken, dus scootmobielen vallen hier bv niet onder
Bevat alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in
Nederland op peildatum op persoonsniveau.
Het jaarbestand van de Dienst Wegverkeer (RDW)
Ja, na toestemming. Data reeds in bezit CBS. 2010-2018. (Op peildatum)
2015 / 2016
Ja, data op persoonsniveau

+
Een vergelijkbare variabele (autobezit ja/nee) is beschikbaar vanuit de bron Eurostat, echter het
voertuigenpark omvat alle kentekenplichtige voertuigen waar Eurostat een steekproef onder
10,000 personen is. Voorkeur gaat daarom uit naar het voertuigenpark.

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds beschikbaar bij het CBS.
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
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+ Ja – Nee
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Indicator - Kilometrages
Onderwerp
Indicator

Omschrijving onderwerp
Kilometrages
Algemene omschrijving van de indicator; Verkeersprestaties in voertuigkilometers van personenauto's per jaar met een Nederlands
waarover zegt deze indicator iets.
kenteken, uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig en naar grondgebied.
Alle in Nederland geregistreerde personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een
deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief personenauto's
die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad en personenauto's die slechts een deel
van het jaar actief zijn op het wegennet, voornamelijk nieuwe of geïmporteerde voertuigen en
voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
Hoe kan de indicator worden

Operationalisering

geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

Sinds 2012 zijn de kilometrages inderdaad gebaseerd op de online kilometer registratie van de RDW.
Bij een bezoek aan de garage, bijv. bij de APK keuring, wordt de kilometerstand genoteerd. Op basis
van deze standen schatten wij het jaarkilometrage. Met ingang van 2012 hebben we van 85-90% van
de personenauto’s het kilometrage. Om de totale kilometers te berekenen wordt er opgehoogd aan
de hand van strata (voor groepen voertuigen die vergelijkbaar zijn mbt. bouwjaar, brandstof,
eigendomstype).
Vanaf 2011 obv de RDW
Ja. Op dit moment 2015 en 2016 beschikbaar.
2015 / 2016
Op kentekenniveau, postcodes beschikbaar, dus ja.

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
+
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Capaciteitsinschatting

Data is al bij CBS. Er moet wel toestemming gevraagd worden voor gebruik van de data. Hiervoor
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname
moet een deel van de analyse door de betreffende afdeling worden verricht en zal meerwerk
indicator in dataset
moeten worden gerekend.
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Extra
specificatiemogelijkheden

Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke
demografische groepen, bijvoorbeeld voor
een bepaalde deelpopulatie van 75+-ers.
+
Hierbij geldt steeds: hoe kleiner de
doelpopulatie, hoe kleiner de mogelijkheden
voor extra specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Vektis Zvw zorgkosten
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

De naam van de bron
Een beknopte beschrijving van de informatie
in de bron, om wat voor soort bron het gaat
en wat het doel is van de bron.

Vektis Zvw
Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, diens kosten
per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk
vergoed zijn door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk
tevens de omvang van de steekproef
door de verzekerden zelf zijn betaald maar exclusief eigen betalingen.
vermeld.
• Kosten huisartsenzorg
Een indicatie voor welk thema de bron
relevant is en voorbeelden van indicatoren
• Kosten ziekenhuiszorg
die op basis van deze bron kunnen worden
• Kosten fysiotherapie
afgeleid.
• Kosten mondzorg
• Kosten paramedische zorg
• Kosten ziekenhuisvervoer
• Kosten farmacie
• Kosten GGZ-zorg
• Kosten geriatrische revalidatiezorg
• Kosten verpleging en verzorging zonder verblijf
• Kosten eerstelijnsondersteuning
• etc

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit
De meest recente periode waarover
informatie beschikbaar is, en hoe vaak de
bron beschikbaar komt.
Beschikbaarheid
Een indicatie of de bron al bij het CBS
aanwezig is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Risico op beëindiging
Het risico op beëindiging ingedeeld naar
groot, midden, klein, nihil en onbekend.
Kwaliteit
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig
wordt de kwaliteit uitvoeriger beschreven.

Thema: 8
Persoonsniveau. Regionaal niveau is niet altijd mogelijk aangezien in een regio soms een
zorgverzekeraar dominant aanwezig is. Hierdoor wordt kans op onthulling groter.

2015-2016, jaarlijks

Data is beschikbaar bij CBS. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de
dataleverancier, dit kan via analyseplan.

Vektis
Klein
Goed
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Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden.

In deze bron zitten ook huisartskosten, dit is echter een totaal bedrag. Het is af te leiden hoeveel
kwartalen tarief is betaald, maar het aantal consulten niet. Hiervoor kan beter via Vektis data
aangevraagd worden.
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Indicator - Kosten huisartsenzorg
Onderwerp

Omschrijving onderwerp
Algemene omschrijving van de indicator;
waarover zegt deze indicator iets.

Indicator

Hoe kan de indicator worden
geoperationaliseerd; wat stelt de indicator
voor.

Operationalisering

Bron(nen)

Op basis van welke bron(nen) wordt de
indicator berekend.
Zijn de gegevens direct beschikbaar en over
welke periode.
Voorgesteld peilmoment voor opname in
onderzoek
Is het mogelijk de indicator uit te splitsen,
bijvoorbeeld naar 5jaarsleeftijdsgroepen
Zijn er bezwaren om deze indicator op te
nemen in de dataset.

Periodiciteit en
beschikbaarheid
Peilmoment
Uitsplitsingen

In sommige gevallen raadt het CBS af om een
indicator op te nemen omdat vergelijkbare
informatie uit een andere bron kan worden
afgeleid

Aanbeveling CBS

Capaciteitsinschatting

Extra
specificatiemogelijkheden

Kosten huisartsenzorg
Kosten van huisartsenzorg binnen de basisverzekering
De gedeclareerde en vergoede kosten voor huisartsenzorg die onder de basisverzekering valt. De
kosten die voor een persoon gemaakt en vergoed zijn, in het kader van de Zorgverzekeringswet
(Zvw), voor de huisartsenzorg. Dit is het totaal van het inschrijftarief bij de huisarts, de kosten van
consulten en de eventuele overige kosten die door de huisarts gemaakt zijn voor de betreffende
persoon.
Vektis
205-2016
2015
Ja, persoonsniveau

+

+ Geen bezwaar +/- Onder voorbehoud - Niet
aan te raden op te nemen
Ruwe indicatie benodigde uren voor opname Data reeds aanwezig bij het CBS
indicator in dataset
Is het mogelijk de indicator verder te
detailleren voor specifieke demografische
groepen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
deelpopulatie van 75+-ers. Hierbij geldt
+
steeds: hoe kleiner de doelpopulatie, hoe
kleiner de mogelijkheden voor extra
specificatiemogelijkheden.
+ Ja – Nee
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BRON - Verhuiskansproject
Bron
Beschrijving van de bron

De naam van de bron.
Een beknopte beschrijving van de informatie
de bron, om wat voor soort bron het gaat en
wat het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef vermeld.

Verhuiskansproject
Pilot gesponsord door BZK om kans op verhuizing binnen 2 jaar voor de Nederlandse bevolking te
schatten op basis van registerinformatie met machine learning technieken. Resultaten zijn
gevalideerd door vergelijking met daadwerkelijke verhuizingen in deze 2 jaar en antwoorden op de
vraag naar de verhuiswens uit WoON. De mogelijke vervanging van de verhuiswensvraag uit de
enquête is aanleiding geweest voor de pilot.
De verhuiskans wordt integraal geschat voor de hele bevolking inclusief institutionele bevolking op
basis van achtergrondkenmerken en levensloopgebeurtenissen. Als mogelijk vervolg wordt een
doelgroepenanalyse voorgesteld waarin ouderen aan bod komen.

Informatie in bron

Een indicatie voor welk thema de bron relevant
is en voorbeelden van indicatoren die op basis
van deze bron kunnen worden afgeleid.
Detaillering
Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
Actualiteit en periodiciteit
De meest recente periode waarover informatie
beschikbaar is, en hoe vaak de bron
beschikbaar komt.
Beschikbaarheid
Een indicatie of de bron al bij het CBS aanwezig
is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
registraties/bronnen.
Risico op beëindiging
Het risico op beëindiging ingedeeld naar groot,
midden, klein, nihil en onbekend.
Kwaliteit
De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende,
matig, slecht en onbekend. Indien nodig wordt
de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Bijzonderheden
Eventuele bijzonderheden.

Meer informatie beschikbaar bij contactpersoon.
• Verhuiskans 2013-2014 en 2015-2016. Voor 2018-2019 kan deze in een vervolgonderzoek
geschat worden. Thema's: 3, 9
Hele bevolking inclusief institutionele bevolking. Regionale uitsplitsingen of uitsplitsingen per
bevolkingsgroep mogelijk.

Niet recent (2015-2016), moet nog worden ontwikkeld voor recente perioden.

Onzeker of gegevens gedeeld mogen worden; micro-gegevens en nog niet voldoende onderzocht
op plausibiliteit voor subpopulaties

personen
Onderzoek is afhankelijk van financiering van buiten het CBS.
Goed

Over vervolg wordt nog overlegd.
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BRON - WoON
Bron
Beschrijving van de bron

Informatie in bron

Detaillering

Actualiteit en periodiciteit

De naam van de bron.
Een beknopte beschrijving van de informatie de
bron, om wat voor soort bron het gaat en wat
het doel is van de bron.
Wanneer het gaat om een steekproef wordt
tevens de omvang van de steekproef vermeld.
Een indicatie voor welk thema de bron relevant
is en voorbeelden van indicatoren die op basis
van deze bron kunnen worden afgeleid.

Een inschatting op welk detailniveau de
indicatoren kunnen worden berekend.
Detaillering kan betrekking hebben op
regionaal niveau, leeftijdsgroepen etc.
De meest recente periode waarover informatie
beschikbaar is, en hoe vaak de bron
beschikbaar komt.

WoON 2009, 2012, 2015 en (vanaf april 2019) 2018
Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een groot woningmarktonderzoek dat elke drie jaar
resultaten levert waarmee in beeld wordt gebracht hoe de woningmarkt in Nederland er voor
staat. Dominante thema’s in het WoON zijn: woningvoorraad,

• Fysieke Woonsituatie (eigendom, woningtype e.d.)
• Ervaren woonsituatie (sociale contacten en leefbaarheid)
• Betaalbaarheid (woonlasten versus inkomen)
• Verhuiswensen en behoeften
• Gerealiseerde verhuiswensen
• Ervaren gezondheid/mobiliteit
• Kwaliteit van leven (vanaf 2015)

Thema's: 3, 5, 6, 7, 8, 9
Individueel WoON onderzoek bevat ongeveer 6.500 huishoudens van 75 jaar of ouder. Uitspraken
op provinciaal niveau is goed mogelijk. Lager regionaal is afhankelijk van de celvulling.

In de huidige vorm is het WoON in 2006, 2009, 2012 en 2015 beschikbaar. WoON2006 is niet door
het CBS uitgevoerd en afwijkend. De overige WoON bestanden zijn goed vergelijkbaar. In april
2019 komt WoON2018 beschikbaar.
Diverse gegevens over woonsituatie zijn ook beschikbaar in de voorgangers van WoON. Digitaal
beschikbaar vanaf 1982. Het is nog niet duidelijk in welke vorm het WoON onderzoek doorgaat.
Het is mogelijk dat de opzet gaat wijzigen

Beschikbaarheid

Een indicatie of de bron al bij het CBS aanwezig Bestanden zijn beschikbaar bij het CBS en via remote acces beschikbaar
is of dat deze is op te vragen bij de
registerhouder, dan wel een centrale
dataleverancier.
Oorspronkelijke berichtgever De leveranciers van de gegevens in de
Personen worden bevraagd. Reguliere publicatie eenheid is huishoudens in een zelfstandige
registraties/bronnen.
woning.
Risico op beëindiging

Het risico op beëindiging ingedeeld naar groot, De kans is groot dat een volgend WoON onderzoek (in 2021) anders van opzet zal zijn, maar de
midden, klein, nihil en onbekend.
verwachting is wel dat er een vervolg komt

Kwaliteit

De kwaliteit ingedeeld naar goed, voldoende, Goed
matig, slecht en onbekend. Indien nodig wordt
de kwaliteit uitvoeriger beschreven.
Eventuele bijzonderheden.

Bijzonderheden
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