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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
In dit rapport wordt het proces besproken dat doorlopen is om indicatoren te ontwikkelen, 
die de inspectie kan gebruiken voor de uitvoering van het gelaagd en gefaseerd toezicht 
op de openbare gezondheidszorg. De indicatoren die de inspectie in de eerste fase van het 
gelaagd en gefaseerd toezicht gaat hanteren moeten iets zeggen over mogelijke risico’s 
die kunnen ontstaan in de OGZ binnen en tussen regio’s. Centraal bij het 
ontwikkelingsproces (zie figuur 1) stond dat de indicatoren zich: 
1 richten op de uitkomsten van de taken omschreven in de Wet Collectieve Preventie 

Volksgezondheid (WCPV); 
2 zich richten op de lokale openbare gezondheidszorg; 
3 gebruik maken van bestaande informatie; en  
4 een richting geven voor eventuele toetsing in de tweede fase van het toezicht.  
De ontwikkelde set met 18 indicatoren is bedoeld voor GGD-en en instellingen voor 
JGZ(0-4), omdat de inspectie hen ziet als meest geschikte partners die informatie kunnen 
leveren voor de indicatoren op het gebied van de OGZ in een bepaalde GGD-regio. 
 
 
Figuur 1 Het proces van de totstandkoming van de indicatoren set 
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Tijdens een pilot is een proefset van 28 indicatoren, die opgesteld is aan de hand van 
bestudering van literatuur en gesprekken met experts, uitgetest bij vier GGD-en en twee 
instellingen voor JGZ(0-4). De resultaten van deze pilot lieten zien dat er op dit moment 
nog niet eenduidig door GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) gemeten en geregistreerd 
wordt. Wel bleek dat voor bijna alle indicatoren informatie beschikbaar was, waarbij de 
‘best practices’ hun registraties beter op orde hadden dan de ‘learning potentials’. 
 
Er is dus weliswaar op dit moment al veel informatie beschikbaar voor de inspectie, maar 
deze informatie moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
De indicatoren doen dat wat ze zeggen dat ze doen: ze geven de inspectie een indicatie 
van wat er in een regio speelt. Op basis van dit inzicht zal de inspectie besluiten welke 
GGD-regio’s bezocht worden in de tweede fase van het toezicht. Harde uitspraken over 
een regio aan de hand van indicatoren moeten worden vermeden, daarvoor is een bezoek 
van de inspectie in de tweede fase van het toezicht noodzakelijk. 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 
In januari 2003 zijn de taken voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg (OGZ) 
in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) volledig 
ondergebracht in de Kwaliteitswet Zorginstellingen.1 In dat kader stond de afgelopen 
jaren het tot stand komen en het functioneren van een integraal kwaliteitssysteem centraal 
bij het toezicht van de inspectie op de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en). 
Het accent lag daarbij op de voorwaarden die nodig zijn voor een kwalitatief goede zorg, 
zoals neergelegd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen.  
 
In 2002 werd door de inspectie het besluit genomen dat het toezicht op alle gebieden van 
de zorg door middel van Gelaagd en Gefaseerd Toezicht (GGT), gebaseerd op principes 
van risicomanagement (Baan et al., 2001), zou moeten worden uitgevoerd. In principe 
zou de inspectie voor de gezondheidszorg zich daarbij moeten richten op de uitkomsten 
van zorg, die al dan niet geleverd is. Eventueel kan worden teruggevallen op proces- en 
structuuraspecten. Daarbij moet een causaal verband met de uitkomst niet uit het oog 
worden verloren. Het RIVM-risicomodel definieert uitkomsten in termen van 
(voorkomen van) sterfte of ziekte, (beperking van) complicaties, kwaliteit van leven bij 
ziekte, maar ook in termen van (beperking van) ongemak of van (on)tevredenheid met de 
behandeling en bejegening (de vijf D’s.: death, disease, disability, discomfort, 
dissatisfaction). 
Centraal in het GGT staan daarom de (mogelijke) risico’s van gebrekkig geleverde of niet 
geleverde zorg. De (mogelijke) risico’s van uitkomsten van geleverde zorg worden in 
eerste instantie in het model van GGT tot uitdrukking gebracht door middel van 
indicatoren. Indicatoren hebben hierbij de functie als meetbare elementen met een 
signalerende functie in het kader van toezicht op de OGZ. Het gebruik van de indicatoren 
vormt de eerste fase van het GGT. Aan de hand van de uitkomsten van deze 
administratieve fase selecteert de inspectie waar de risico’s voor een bepaald werkgebied 
in de zorg liggen en kan ze besluiten om in de tweede fase van het GGT een 
inspectiebezoek te brengen. De derde fase is bedoeld om daar waar misstanden in de zorg 
zijn gebleken handhavend te kunnen optreden. 
 
Inmiddels bestaan er voor de ziekenhuizen en voor de verpleeghuizen indicatoren die 
gebruikt worden voor de uitvoering van het GGT (Haeck et al., 2004). 
 
 
 
 
                                                      
1  Zie: Staatsblad 629, 2002. 
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1.2 Doel van het onderzoek 
 
Ook voor de OGZ wil de inspectie volgens het GGT-model toezicht gaan houden. 
Daarom heeft de inspectie begin 2005 het NIVEL benaderd om indicatoren te 
ontwikkelen die passen in de nieuwe toezichtstrategie.  
Bij het gebruik van indicatoren voor het GGT staat centraal dat de indicatoren:  
1 zich richten op de uitkomsten van de taken omschreven in de WCPV (zie tabel 1.2); 
2 zich richten op de lokale openbare gezondheidszorg;  
3 gebruik maken van bestaande informatie; 
4 ze een richting geven voor eventuele toetsing in de tweede fase.  
 
 
Tabel 1.2 De taken die volgens de WCPV door de OGZ moeten worden uitgevoerd 
 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Infectieziektebestrijding 
• Bevolkingsonderzoek (borst- en baarmoederhalskanker) 
• Technische hygiënezorg 
• Medische milieukunde 
• Openbare geestelijke gezondheidszorg 
• Gezondheidsbevordering 

Bron: http://www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o107n212.html - 28-03-2006 
 
 
De doelstelling voor dit project is om te komen tot een set van indicatoren voor de OGZ 
die gebruikt kunnen worden in een systeem van gefaseerd toezicht op de GGD-en door de 
inspectie.
 
Omdat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0- tot 4-jarigen doorgaans niet door  
GGD-en (behalve bijvoorbeeld in Amsterdam, Amelland de Meerlanden, Eindhoven 
enz.) wordt uitgevoerd, maar meestal door de thuiszorg, zijn deze organisaties aan de 
scope van de indicatorenset toegevoegd. In dit rapport wordt verder gesproken over 
instellingen voor JGZ (0-4) daar waar JGZ 0-4 wordt uitgevoerd. De inspectie is zich 
ervan bewust dat er naast GGD-en en instellingen voor JGZ (0-4) ook andere 
instellingen/organisaties actief zijn in de OGZ en daarmee ook verantwoordelijkheid 
dragen. Echter, GGD-en en instellingen voor JGZ (0-4) vervullen een centrale 
(coördinerende) rol met betrekking tot OGZ in de regio. Dit wil niet zeggen dat zij 
primair en alleen verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten voor de OGZ in Nederland, 
maar dat de inspectie hen wel ziet als meest geschikte (gespreks)partners, die over 
gegevens van de OGZ in hun regio beschikken en daarop ook eventueel een toelichting 
kunnen geven.  
 
In de opdracht van de inspectie zijn de WCPV-taken met betrekking tot de 
bevolkingsonderzoeken achterwege gelaten. De technische hygiënezorg is vooralsnog 
buiten beschouwing gelaten en zal in een later stadium worden uitgewerkt en 
meegenomen.  
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In het onderhavige onderzoek zijn derhalve, in opdracht van de inspectie, indicatoren 
ontwikkeld voor de JGZ, de infectieziektebestrijding, de Medische Milieukunde (MMK), 
de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en de gezondheidsbevordering.  
 
 

1.3 Probleemstelling 
 
De onderzoeksvragen van dit onderzoek, luiden: 
 

1 ‘Welke uitkomst- en procesindicatoren leveren valide informatie op over 
de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg die geleverd wordt vanuit 
GGD-en en instellingen voor de JGZ (0-4) en binnen de regio’s waarin 
de GGD-en en instellingen voor de JGZ (0-4) functioneren?’ 

 
2 ‘Hoe bruikbaar zijn deze indicatoren voor gefaseerd toezicht op de OGZ 

door de inspectie?’ 
 
3 ‘Op welke wijze kan de inspectie informatie over deze indicatoren 

systematisch verzamelen en openbaar maken?’ 
 
 

1.4 Opbouw van dit rapport 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 
manier waarop indicatoren deel uit gaan maken van het gelaagd en gefaseerd toezicht in 
de OGZ. Hoofdstuk 3 beschrijft het proces van de totstandkoming van de indicatoren set 
die is gebruikt in de pilot fase van dit project. In hoofdstuk 4 komt de pilot fase aan bod. 
Tenslotte volgt in hoofdstuk 5 de nabeschouwing van het opstellen van een indicatoren 
set voor de eerste fase van het toezicht door de inspectie op de OGZ. 
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2 Gelaagd en Gefaseerd toezicht op de openbare 
gezondheidszorg 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de werkwijze van de inspectie op het gebied van 
de OGZ. Voordat er wordt ingegaan op de rol van indicatoren in de eerste fase van de 
uitvoering van het GGT in de OGZ beschrijft dit hoofdstuk eerst de rol van de inspectie 
bij het toezicht op de gezondheidszorg en de OGZ-taken, die door GGD-en en 
instellingen voor JGZ (0-4) worden uitgevoerd en waar de inspectie op toeziet. 
  
 

2.1 Het toezicht van de inspectie  
 
De inspectie is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. De taken en publiekrechtelijke bevoegdheden van de inspectie zijn 
ondermeer wettelijk vastgelegd in artikel 36 van de Gezondheidswet en houden het 
volgende in: 
1 Het verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en de 

determinanten daarvan alsmede, waar nodig, het aangeven en bevorderen van 
middelen tot verbetering daarvan. 

2 Het toezicht op de naleving en de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij 
of krachtens wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid, een en 
ander voor zover de ambtenaren van het Staatstoezicht daarmede zijn belast bij of 
krachtens wettelijk voorschrift. 

3 Het uitbrengen van adviezen en het verstrekken van inlichtingen aan de Minister op 
verzoek of uit eigen beweging, met betrekking tot hetgeen het Staatstoezicht op grond 
van het eerste lid ter kennis is gekomen.  

 
In de praktijk ziet de inspectie toe op de naleving van de juridische kaders die voor de 
gezondheidszorg gelden. Het doel van het toezicht door de inspectie is informatie te 
verzamelen over de vraag of een inspectieobject (bijvoorbeeld een GGD of een instelling 
voor JGZ [0-4]) voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen, het zich daarna vormen van 
een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren (ACT, 
2000). De gelaagdheid die in deze definitie naar voren komt is ook terug te vinden in het 
model voor Gefaseerd en Gelaagd Toezicht. De juridische kaders die relevant zijn voor 
de openbare gezondheidszorg en waar de inspectie op toeziet zijn onder andere de WCPV 
en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Daarnaast ziet de inspectie, in het kader van het 
toezicht op de OGZ, ook toe op de naleving van de Infectieziektenwet, de Wet op de 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector en de Wet op het bevolkingsonderzoek. 
 
De taken die voorvloeien uit de WCPV zijn hiervoor al genoemd. Vanuit het oogpunt van 
de kwaliteitswet zorginstellingen ziet de Inspectie toe op de naleving van (Die, 2005):  
- het leveren van ‘verantwoorde zorg’ (art.2); 
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- de wijze van organisatie van de zorgverlening(art.3); 
- (het functioneren van) het kwaliteitssysteem (art.4). 
 
 

2.2 De taken voor de OGZ  
 
De openbare gezondheidszorg is het geheel van activiteiten dat vanuit het openbaar 
bestuur wordt ondernomen gericht op bescherming en bevordering van de 
volksgezondheid (MinVWS, 2003). De WCPV legt de taken en verantwoordelijkheden 
ten aanzien van collectieve preventie op het gebied van volksgezondheid bij de 
gemeenten neer, die op hun beurt deze taken laat uitvoeren door GGD-en. Op dit moment 
bestaan er circa 35 GGD-regio’s in Nederland. In de regelgeving worden de volgende 
taken genoemd: 
- het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking (art.2 lid 2 

sub.a WCPV); 
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (art.2 lid 2 sub.b 

WCPV); 
- het bijdragen aan preventieprogramma’s (art.2 lid 2 sub.c WCPV);  
- en daaraan vastgekoppeld het in standhouden van een structuur voor de 

samenwerking tussen instellingen die taken vervullen op het gebied van 
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (art.2 sub.a Besluit Collectieve Preventie 
Volksgezondheid); 

- het bevorderen van medisch-milieukundige zorg (art.2 lid 2 sub.d WCPV); 
- het bevorderen van technische hygiëne zorg (art.2 lid 2 sub.e WCPV); 
- het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (art.2 lid 2 sub.f (WCPV); 
- het zorgdragen voor infectieziektebestrijding (art. 3 lid 1 WCPV & art 3 besluit 

WCPV); 
- het zorgdragen voor jeugdgezondheidszorg (art. 3a lid 1 WCPV). 
Op lokaal niveau worden de taken voor de Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar met 
name uitgevoerd door de instellingen voor JGZ (0-4), terwijl de overige taken in de 
praktijk met name uitgevoerd worden door de GGD-en.  
 
 

2.3 De vernieuwde rol van de inspectie 
 
Sinds het van kracht zijn van de Kwaliteitswet zorginstellingen in 1996 heeft de inspectie 
haar toezicht voornamelijk toegespitst op de implementatie en het gebruik van (elementen 
van) kwaliteitssystemen in de OGZ (Schilthuis, 2005). 
  
Door de invoering van het risicogestuurde toezicht wil de inspectie haar bereik en 
efficiëntie vergroten. Het aantal instellingen en beroepsbeoefenaren waarop de inspectie 
toezicht houdt is omvangrijk en het aantal inspecteurs is beperkt. Daarom zal het 
beoordelen van een instelling (in de tweede fase) vooraf gegaan worden door een 
administratieve fase met behulp van indicatoren in de eerste fase (zie figuur 2.1). Deze 
eerste fase is vooral signalerend van aard. 
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1. Informatie verzamelen/selecteren 

 
 
 

 
 

Figuur 2.1 Het fasenmodel van het Gefaseerd en Gelaagd Toezicht van de inspectie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Van Veen et al., Uitgangspunten G
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2.4 Het gebruik van indicatoren in de eerste fase van het toezicht op de OGZ 
 
De voor dit rapport gehanteerde definitie voor de term ‘indicator’ luidt: ‘Een indicator is 
een meetbaar element dat een signalerende functie heeft die relevant is in het kader van 
toezicht op de openbare gezondheidszorg’. In de praktijk worden indicatoren doorgaans 
getypeerd als structuur-, proces-, of uitkomstindicatoren (Derose et al., 2002; Derose et 
al., 2003). Hiermee wordt verwezen naar het aspect van zorg waar de indicator zich op 
richt. Welk type indicator in een bepaald geval gebruikt wordt hangt af van de 
onderliggende vraag. Wanneer de borging van kwaliteit centraal staat (beschikt de zorg 
over de vereiste middelen?) zullen structuurindicatoren daar inzicht in geven. 
Structuurindicatoren meten immers de aspecten van de structuur van de zorg (zoals het 
aantal ingezette FTE of het aanwezig zijn van een kwaliteitscertificaat).Voor inzicht in 
het verloop van het proces zijn procesindicatoren de aangewezen instrumenten (wordt de 
zorg goed uitgevoerd?), want procesindicatoren richten zich op procesmatige aspecten 
van de zorg (zoals het aantal keer dat een bepaalde interventie is ingezet). En wanneer het 
effect van zorg, ofwel gezondheid, centraal staat zal de nadruk moeten liggen op 
uitkomstindicatoren (heeft de zorg het gewenste effect gehad?). Uitkomstindicatoren 
worden daarom vaak weergegeven als mortaliteits- of morbiditeitscijfers. 
 
De indicatoren die de inspectie in de eerste fase gaat hanteren moeten iets zeggen over 
mogelijke risico’s die kunnen ontstaan in de OGZ binnen en tussen regio’s. In de praktijk 
houdt dit in dat de inspectie haar toezicht richt op ongewenste gezondheidsaspecten van 
de bevolking en verschillen daarvan tussen regio’s en het ontbreken van adequaat beleid 
om deze ongewenste situaties te beïnvloeden. In een ideale situatie zou dan alleen gebruik 
worden gemaakt van uitkomstindicatoren, omdat de gezondheid van burgers het 
uiteindelijke eindproduct van de OGZ is en de inspanningen van OGZ-instellingen erop 
gericht zijn dit eindproduct positief te beïnvloeden. Om een goed beeld te krijgen van het 
functioneren van de OGZ in de regio is dit echter niet mogelijk. Zoals figuur 2 laat zien 
zijn er, naast het uitvoeren van OGZ, ook andere factoren van invloed op de gezondheid 
van burgers (Lalonde, 1974).  
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Figuur 2.2 Determinanten en indicatoren van gezondheid (volksgezondheidsinformatie) 
en domeinen van managementinformatie over het zorgsysteem in één 
raamwerk  
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Figuur 2.2 combineert twee modellen, die determinanten bevatten voor de uitvoering en 
de staat van de OGZ. Aan de linkerkant wordt het model van Lalonde weergegeven. 
Volgens Lalonde is de gezondheid van burgers afhankelijk van genetische opmaak, 
omgevingsfactoren, leefstijl en zorg. Aan de rechter kant van het model wordt, als 
voorbeeld, de Balanced Scorecard weergegeven. Instrumenten die informatie geven over 
de bedrijfsvoering, zoals de Balanced Scorecard of het INK-model, kunnen gebruikt 
worden om de prestaties van een organisatie te beoordelen. De prestaties van instellingen 
die OGZ (zoals GGD-en en instellingen voor JGZ [0-4]) leveren hebben invloed op de 
zorg voor burgers, maar ook op de leefstijl en omgevingsfactoren.  
 
Om een oordeel te kunnen vellen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de 
OGZ voldoen aan de (wettelijke) eisen en of er geen risico’s bestaan voor de openbare 
gezondheid in een bepaalde regio, heeft de inspectie dus informatie nodig over: 
- de gezondheidstoestand van de bevolking in de betreffende regio’s en de 

determinanten die hierop van invloed zijn; 
- de inzet en activiteiten van instellingen die werkzaam zijn in openbare 

gezondheidszorg in de regio’s. 
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Vragen die de inspectie zich stelt bij de beoordeling van de indicatoren zijn daarom: 
1 Zijn er gezondheidsrisico’s in een regio en wat zijn de verschillen tussen regio’s? (de 

linkerkant van het model) 
2 Doen de instellingen de goede dingen om de risico’s te beperken? (de verbindende 

pijlen in het model) 
 
Vervolgens zal de inspectie in de tweede fase de nadruk leggen op de vraag: doen de 
instellingen de dingen goed om de risico’s te beperken? Dit wordt weergegeven door de 
rechterkant van het model. 
 
De OGZ onderscheidt zich van andere gebieden in de zorg doordat er een verscheiden-
heid aan factoren en instellingen van invloed is op de gezondheid van burgers. Dit maakt 
het voor de inspectie lastig om een direct verantwoordelijke voor de uitkomst van een 
indicator aan te wijzen, zoals bij de ziekenhuisindicatoren vaak wel het geval is. Als een 
uitkomst onder de maat blijkt te zijn zal er moeten worden gezocht naar mogelijke 
verklarende factoren, voordat mag worden geconcludeerd dat er iets mis is met een aspect 
van de OGZ in de betreffende regio(’s) (Mant, 2001). Daarom zal een set indicatoren 
voor de inspectie waarbij de verschillen in openbare gezondheid (uitkomsten) centraal 
staan bijvoorbeeld ook informatie moeten bevatten over de uitvoering van interventies 
(processen) en informatie over de bevolking in de regio (structuur). 
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3 De ontwikkeling van de indicatoren voor toezicht op de 
OGZ 
 
 
 
 
 
Dit rapport doet verslag van de ontwikkeling van een set indicatoren die de inspectie kan 
gebruiken voor de uitvoering van haar toezicht in de eerste fase op de OGZ. De set is 
bedoeld voor de GGD-en en instellingen voor de JGZ (0-4), omdat de inspectie hen ziet 
als meest geschikte partners die informatie kunnen leveren voor de indicatoren. De 
inspectie is de opdrachtgever van dit onderzoek en is gedurende het gehele proces nauw 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de indicatoren. Dit hoofdstuk geeft een 
beschrijving van het proces dat is doorlopen bij de totstandkoming van een set 
indicatoren, die geschikt was om in een pilot uit te testen (zie hoofdstuk 4). 
 
 

3.1 Het proces van de totstandkoming van de indicatoren set  
 
Figuur 3.1 geeft een schematische weergave van het proces van de totstandkoming van de 
indicatorenset.  
 
Figuur 3.1 Het proces van de totstandkoming van de indicatoren set 
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vraagstellingen centraal. Dit heeft ertoe geleid dat er in de literatuur is gezocht naar al 
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bestaande indicatoren die worden gehanteerd in de OGZ. De indicatoren die relevant 
bleken voor de inspectie zijn door middel van bijeenkomsten van verschillend karakter 
voorgelegd aan het veld. Tijdens deze bijeenkomsten werd aan de aanwezigen gevraagd 
of de betreffende indicatoren relevant zijn voor toezicht op de OGZ en of er al gemeten 
wordt volgens de vraagstellingen uit de indicatoren, dan wel of het in de nabije toekomst 
mogelijk zou zijn deze vraagstellingen te gebruiken om data te verzamelen. 
 
 

3.2 Inventarisatie uit literatuur en andere bronnen: een eerste selectie 
 
De WCPV-taken JGZ, infectieziektenbestrijding, MMK, OGGZ en gezondheidsvoor-
lichting vormden de basis voor de indicatorenset. Daarbij was het uitgangspunt dat de te 
ontwikkelen set zich zoveel mogelijk zou aansluiten bij al bestaande indicatoren die in 
Nederland worden gemeten, zodat op bestaande registraties kan worden aangesloten. 
Daarom is er op basis van voor handen zijnde literatuur en andere bronnen eerst een 
inventarisatie uitgevoerd van aspecten van de OGZ die in Nederland worden gemeten. 
Daarnaast is er ook in internationale stukken gezocht naar aspecten van de OGZ die in 
andere landen worden gemeten. Dit laatste vond plaats om een volledig beeld te kunnen 
krijgen van meetbare aspecten in de OGZ. Een overzicht van de gebruikte bronnen is 
weergegeven in bijlage 4. In dit overzicht moet een strikte scheiding gemaakt worden in 
de volledigheid op nationaal niveau en op internationaal niveau. Op nationaal niveau is 
getracht een volledig overzicht te krijgen van wat er beschikbaar is aan mogelijke 
bronnen voor indicatoren die in Nederland op uniforme wijze worden gemeten. De 
bronnen die in deze lijst voorkomen zijn aangedragen door de inspectie, het ministerie 
van VWS en GGD Nederland. Op internationaal niveau is gebruik gemaakt van bronnen 
met indicatoren die in de zomer van 2005 gevonden zijn aan de hand van door de 
inspectie aangereikte en bij het NIVEL aanwezige literatuur. Op internationaal niveau 
geeft dit overzicht dus geen volledig beeld van beschikbare bronnen van indicatoren, 
maar een indruk van wat er onder andere op internationaal gebied beschikbaar is. 
 
Deze eerste inventarisatie van mogelijke indicatoren vormde een zogenaamde ‘longlist’. 
Dit was een lijst met meer dan 800 meetbare aspecten die elkaar voor een groot deel 
overlapten. Aan de hand van de meetbare aspecten uit de longlist zijn er clusters 
opgesteld waarin soortgelijke aspecten bij elkaar geplaatst konden worden. Deze clusters 
vormden de ‘mediumlist’. Door de projectgroep is vervolgens een selectie gemaakt van 
onderwerpen, waar de indicatoren op gericht zouden moeten zijn, met als uiteindelijk 
resultaat de ‘shortlist’. Deze methode is onder andere door Rigby et al. (2003) 
gehanteerd. 
 
 

3.3 Terugkoppeling naar experts en betrokken partijen 
 
De shortlist is met diverse partijen besproken. In Nederland zijn diverse experts om hun 
mening gevraagd tijdens een invitational conference, diverse bijeenkomsten van 
subgroepen en individuele gesprekken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zowel de 
onderwerpen van de indicatoren als de uitwerking van de indicatoren in vraagstellingen 
aan de orde geweest. Ook aan experts in het buitenland is gevraagd om hun kennis op het 
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gebied van indicatoren in de OGZ met de onderzoekers te delen. Er zijn verschillende 
contactmomenten met de verschillende experts geweest. Deze contactmomenten worden 
in de volgende subparagrafen in chronologische volgorde besproken. 
 
 

3.3.1 Buitenlandse experts: Email-consultatie 
 
Eind augustus zijn 253 experts uit de EUPHA (European Public Health Association) 
database per e-mail benaderd. Deze experts zijn werkzaam in de volgende landen: 
Armenië, Oostenrijk, België, Bosnië Herzegovina, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland Ierland, 
Italië, Kazakstan, Kosovo, Kirgizië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, 
Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië Montenegro, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk. 
 
Ook zijn er drie e-mails verstuurd naar de Verenigde Staten. Hierop zijn twee reacties 
ontvangen met het aanbod om mee te helpen denken en verwijzing naar de volgende 
website: http://www.cdc.gov/od/ocphp/nphpsp/index.htm. De methode die door het CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) wordt gebruikt richt zich met name op het 
bedrijfsmatige aspect voor het bieden van openbare gezondheidszorg.  
 
 De vragen die in de e-mail werden gesteld, zijn: 
- Wordt er in uw land gebruik gemaakt van indicatoren om de prestaties te meten van 

organisaties, die openbare gezondheidszorg leveren? 
- Zo ja, welke indicatoren gebruiken jullie dan? 
- Wat zijn jullie ervaringen met deze indicatoren? 
 
Aan het einde van oktober hadden 25 experts een antwoord gegeven op de gestelde 
vragen. Deze experts waren afkomstig uit de volgende landen: België (2x), Duitsland 
(2x), Verenigde Staten, Spanje (1x Baskenland, 1x Barcelona), Italië, Letland (2x), 
Rusland, Oostenrijk (3x), Griekenland, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, 
Roemenië, Bosnië-Herzegovina, Noorwegen, Finland, Denemarken, en Litouwen. Ook 
werd een reactie gegeven door iemand die werkzaam is bij de Europese Commissie. 
 
Uit de e-mails blijkt niet dat een van de landen een systematiek hanteert om door middel 
van indicatoren toezicht te houden op de openbare gezondheidszorg. Wel worden 
indicatoren gebruikt om de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart te brengen of 
om na te gaan in welke mate bepaalde organisaties producten leveren. Uit de e-mails 
komt niet naar voren dat er een link wordt gelegd tussen beide soorten indicatoren.  
 
 

3.3.2 Nederlandse experts: De invitational conference en vervolgbijeenkomsten 
 
Aan de door de inspectie georganiseerde invitational conference, die eind september 2005 
in Utrecht plaatsvond, namen 46 personen, met expertise op het gebied van de OGZ of 
deelgebieden daarvan, deel.  

Indicatoren voor toezicht op de openbare gezondheidszorg, NIVEL 2006 19 



Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: 
1 verkrijgen van draagvlak in het veld voor de ontwikkeling en implementatie van de 

indicatoren; 
2 het veld laten meedenken aan de hand van een aan hun voorgelegde voorlopige set 

van indicatoren met de daarbijbehorende achterliggende systematiek. 
 
De invitational conference bestond uit een plenair deel, waarin de aanleiding voor de 
indicatoren als hulpmiddel voor de inspectie werd aangedragen en waarin de systematiek 
van de indicatoren werd uitgelegd. Daarnaast heeft er ook een workshop plaatsgevonden, 
waarin de experts in subgroepen een discussie voerden over de indicatoren. Per thema 
was een subgroep samengesteld, die werd voorgezeten door een voorzitter (lid van de 
inspectie) en werd bijgestaan door een notulist. De thema’s voor de subgroepen waren: 
- Jeugdgezondheidszorg; 
- Infectieziekten; 
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg; 
- Gezondheidsbevordering; 
- Medische Milieukunde. 
 
 Vragen waar dieper op werd ingegaan tijdens de workshop zijn: 
- Welke indicatoren zijn relevant in het kader van de taak van de inspectie? 
- Kan het veld zich vinden in de gevolgde systematiek? 
- Wat moet er veranderd worden aan de voorgelegde indicatoren om ze werkbaar voor 

het veld te maken? 
- Wat zijn de sterke punten van de indicatoren uit de voorlopige set en wat zijn de 

zwakke punten? 
 
Tijdens de invitational conference zijn er door de deelnemers diverse (mogelijke of 
gewenste) indicatoren ter sprake gebracht. Deze indicatoren zijn na de invitational 
conference door de onderzoekers onder de loep genomen. Dit resulteerde er in dat er 
sommige van de voorgedragen indicatoren aan de set zijn toegevoegd. De reden dat 
andere indicatoren (nog) niet aan de lijst zijn toegevoegd wil niet zeggen dat ze niet 
interessant genoeg waren, maar dat ze op dit moment nog niet operationaliseerbaar zijn of 
dat ze grote overlap vertoonden met andere indicatoren die al deel uitmaakten van de lijst. 
 
In de maanden na de invitational conference is er in kleinere groepen verder 
gediscussieerd over de indicatoren voor de OGZ die de Inspectie kan gaan gebruiken voor 
het toezicht. 
 
 

3.3.3 Workshop tijdens de EUPHA-conferentie in Graz 
 
Op de EUPHA-conferentie, begin november 2005, is een workshop gegeven. De 
workshop werd ingeleid door een presentatie waarin de volgende punten aan bod 
kwamen: 
- kernpunten van de OGZ; 
- taken en manier van toezicht houden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg; 
- de tot dan toe gevolgde methodiek van indicatoren in dit project. 
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Om bekendheid aan de workshop te geven werden de 25 experts, die via e-mail hun 
interesse in het project hadden getoond (zie paragraaf 3.3.1), uitgenodigd. Daarnaast zijn 
de voorzitter van de EUPHA fora benaderd om voor bekendmaking van de workshop 
onder hun leden te zorgen. Ongeveer 50 man waren bij de workshop aanwezig. Dit leidde 
ertoe dat er na de presentatie een discussie op gang kwam. Ook tijdens deze discussie 
kwam naar voren dat er in de verschillende landen (Verenigd Koninkrijk, Slovenië, 
Nederland, Ierland, Finland, Noorwegen) wel indicatoren gebruikt worden om de 
gezondheidstoestand van de bevolking in kaart te brengen of om na te gaan in welke mate 
bepaalde organisaties producten leveren. Maar ook tijdens de discussie kwam al snel naar 
voren dat er geen link wordt gelegd tussen beide soorten indicatoren in de betreffende 
landen. Tegelijkertijd werd ook aangegeven dat het inzichtelijk maken van deze link wel 
gewenst is. 
Tijdens de discussie zijn geen kritische opmerkingen of kanttekeningen geplaatst bij de 
gevolgde methodiek. 
 
 

3.4 Opstellen van voorlopige lijst van indicatoren met vraagstellingen 
 
Gedurende het hiervoor beschreven proces is er een lijst met indicatoren opgesteld en is 
deze lijst uitgewerkt in concrete vraagstellingen. Bij de uitwerking van de indicatoren 
stond de validiteit, de beschikbaarheid en de meetbaarheid van gegevens centraal. 
Daarnaast werden ook de uitgangspunten (zie bijlage 3), gehanteerd door de inspectie, 
zoveel mogelijk in acht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat er in januari 2006 een 
indicatoren set lag waarmee een pilot kon worden opgestart. Deze set is aan vier GGD-en 
en twee instellingen voor JGZ (0-4) gestuurd die van tevoren hadden ingestemd met het 
uitvoeren van de pilot in hun organisatie.  
De indicatoren die tijdens de pilot gebruikt zijn worden in het volgende hoofdstuk in de 
tabellen 4.1 t/m 4.5 weergegeven. Tevens doet dit hoofdstuk een gedetailleerd verslag van 
de bevindingen uit de pilot. 
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4 De pilot 
 
 
 
 
 
 
De voorlopige set van 28 indicatoren is uitgezet bij zes OGZ instellingen, te weten vier 
GGD-en en twee instellingen voor JGZ (0-4). De zes instellingen zijn door de inspectie 
uitgenodigd voor deelname aan de pilot. Het streven was om zowel instellingen waarvan 
verwacht werd dat de informatie wel aangeleverd zou kunnen worden (‘best practices’), 
als instellingen waarvoor dit naar verwachting niet het geval zou zijn (‘learning 
potentials’)’bij de pilot te betrekken. De vier GGD-en hebben de volledige set van 28 
indicatoren toegestuurd gekregen. De twee instellingen voor JGZ (0-4) kregen alleen de 
indicatoren toegestuurd die betrekking hebben op kinderen in de leeftijdsklasse 0-4 jaar. 
Samen met de set indicatoren ontvingen de pilotinstellingen een brief met een korte 
toelichting op het onderzoek, een uiteenzetting omtrent de te volgen procedure en het 
verzoek om per indicator zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.  
 
Bij de set indicatoren is zoveel mogelijk gewerkt met een uniforme opbouw en 
vraagstelling per indicator/vragenformulier. Eerst wordt de betreffende indicator 
geïntroduceerd, wordt een onderbouwing en beschrijving gegeven van de indicator, 
worden de teller en noemer gedefinieerd en wordt aangegeven welke norm wordt 
gehanteerd. Vervolgens volgden een aantal concrete vragen. Deze vragen hadden 
betrekking: 
- op het invullen van de teller en noemer met incidentie en/of prevalentie gegevens, 

inclusief eventuele opsplitsing van deze gegevens naar specifieke doelgroepen en/of 
naar achtergrondkenmerken van personen (etniciteit, sociaal economische status (SES 
- vaak een combinatie van opleiding, inkomen en het beroep dat iemand uitoefent), 
leeftijdscategorie, sexe); 

- of er met betrekking tot de uitkomsten van de indicator een veldnorm wordt 
gehanteerd en zo ja wat deze veldnorm is; 

- wat bij de betreffende instelling met betrekking tot deze indicator de directe personele 
inzet (in FTE) per 100.000 inwoners is, alsmede de partiële kostprijs per inwoner (in 
euro’s); 

- welke activiteiten door de eigen of andere organisaties werden ondernomen om de 
uitkomsten van de betreffende indicator te beïnvloeden, waarbij voor elke activiteit 
een los formulier kon worden ingevuld; 

- het non-bereik van de indicator en eventuele redenen waarom doelgroepen niet zijn 
bereikt.  

Elke indicator werd afgesloten met de mogelijkheid om antwoorden verder te specificeren 
en/of verder toe te lichten. 
  
Twee tot drie weken na het versturen van de set van indicatoren zijn met de contact-
personen per instelling afspraken gemaakt voor een bezoek. Tijdens dit bezoek is de 
volledige set met indicatoren doorgesproken, waarbij zowel aandacht werd besteed aan 

Indicatoren voor toezicht op de openbare gezondheidszorg, NIVEL 2006 23 



definities en meetbaarheid van de indicatoren als aan de mogelijkheden om met behulp 
van de indicatoren een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het werken van OGZ-
instellingen vanuit het perspectief van de inspectie. De gesprekken namen tussen de 1,5 
en 3 uur in beslag. Hoewel naast waardering soms ook kanttekeningen werden geplaatst 
bij de wijze waarop de inspectie via indicatoren inhoud denkt te gaan geven aan het 
gelaagd en gefaseerd toezicht, verliepen de gesprekken in een goede en opbouwende 
sfeer. De resultaten van het onderzoek bij de zes pilotinstellingen worden gepresenteerd 
in de vorm van een aantal algemene bevindingen, twee tabellen met bevindingen voor de 
afzonderlijke pilotinstellingen en een serie tabellen die de resultaten voor elk van de 
afzonderlijke indicatoren samenvatten.  
 
 

4.1 Resultaten pilotstudie: algemene bevindingen 
 
Bij het bespreken van de voorlopige set met 28 prestatie-indicatoren zijn door de 
pilotinstellingen een aantal algemene aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden 
hier puntsgewijs besproken. 
 
a Sluit zoveel mogelijk aan bij de reguliere datastromen en rapportages van de GGD-en 

en instellingen voor JGZ (0-4), met name bij de gegevens die landelijk beschikbaar 
dienen te zijn. Voorbeelden: resultaten van screeningen bij 0-4 jarigen, resultaten van 
vaccinatieprogramma’s (via entadministraties), geregistreerde TB gevallen 
(registratie KNCV Tuberculosefonds).  

 
b Stem de definities en gebruikte opsplitsingen naar specifieke doelgroepen 

(SES/opleiding, etniciteit, leeftijdsklassen) zoveel mogelijk af op wat gangbaar is in 
de praktijk van de GGD-en en instellingen voor JGZ (0-4). In de praktijk komt dit 
neer op een zo goed mogelijke afstemming op de informatie die beschikbaar is (of in 
de nabije toekomst kan komen) via het Elektronisch Kind Dossier (EKD), de 
jeugdmonitor, de volwassenenmonitor en de (toekomstige) ouderenmonitor. Voor 
wat betreft deze gegevensbronnen zien een aantal van de pilotinstellingen een 
belangrijke rol voor de inspectie in de voorwaardenscheppende sfeer, namelijk om te 
komen tot verdere standaardisatie en uniformering.  

 
c Indien de informatie met betrekking tot de tellers en noemers uiteindelijk moeten 

resulteren in epidemiologische cijfers, dienen niet alleen de resultaten van 
vragenlijstonderzoek maar ook registratiegegevens met de nodige voorzichtigheid te 
worden gebruikt. 

 
d Naast informatie over de incidentie en prevalentie van problemen die raken aan de 

openbare gezondheid, worden in de set met indicatoren vragen gesteld over 
opsplitsingen van gegevens naar etniciteit, sociaal economische status (SES), 
leeftijdsklasse en geslacht. Veel van deze informatie is op dit moment niet of niet in 
de gewenste vorm (elektronisch) beschikbaar. Vanuit de pilotinstellingen wordt de 
aanbeveling gedaan om spaarzaam te zijn met deze opsplitsingen, met name in een 
fase waarin sprake is van een groeimodel. Indien wordt gekozen voor een opdeling 
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naar SES (of, in plaats daarvan, opleiding) verdient het aanbeveling om hier te komen 
tot een standaardisering qua definitie en afkappunten voor de te hanteren categorieën.  

 
e Wellicht kan in dit verband ook wat gedaan worden met de postcodes van 

respondenten/deelnemers, waarmee op buurtniveau SES-scores zijn toe te wijzen. 
Ook voor etniciteit geldt dat een heldere, eenduidige definitie gehanteerd moet 
worden wie tot een bepaalde etnische groep moet worden gerekend.  

 
f Informatie over de inzet van de eigen organisatie met betrekking tot elk van de 

indicatoren (in FTE) en de kostprijs (in euro’s) van deze inzet per inwoner is door de 
pilotinstellingen niet of alleen met zeer veel moeite te achterhalen. Geadviseerd wordt 
deze vragen uit de set met indicatoren te verwijderen. 

 
g Tijdens de bezoeken aan de pilotinstellingen bleken de GGD-en vaak niet te 

beschikken over de gegevens die betrekking hebben op de zorg aan 0-4 jarigen. 
Hiervoor werd systematisch doorverwezen naar de instellingen voor JGZ (0-4) in het 
werkgebied en/of de organisaties die zich bezighouden met het op nationaal niveau 
verzamelen van dergelijke gegevens (bijvoorbeeld entadministratie). Zie ook punt a. 

 
h Het streven van de inspectie om GGD-en te gaan beoordelen op outputindicatoren 

(zoals bijvoorbeeld de indicatoren rond medische milieukunde) wordt door een aantal 
GGD-en als ‘positief’ aangemerkt. Dit geldt met name voor de algemene vragen naar 
percentages ‘gehinderden’. Wel moet daarbij bedacht worden dat het vaak vele 
factoren zullen zijn die de ‘output’ zullen bepalen en dat de bijdrage van (interventies 
of activiteiten van) de GGD aan verbetering van de situatie niet altijd duidelijk is aan 
te geven. 

 
i Als laatste punt werden door het merendeel van de pilotinstellingen vraagtekens gezet 

bij de omvang van de set aan indicatoren. Aanbevolen werd te starten met een set 
indicatoren die zowel in aantal als in mate van gedetailleerdheid wat bescheidener 
van omvang is en deze beginset op te vatten als een ‘groeimodel’. 

 
De instellingen die hebben geprobeerd om de voorlopige set met indicatoren zo volledig 
mogelijk in te vullen hebben dit nadrukkelijk ook beschouwd als een soort leerproces. 
Daarbij werd meer dan eens gerefereerd aan het feit dat veel informatie weliswaar 
beschikbaar is, maar (1) in een vorm die zich (nog) niet leent voor automatische 
verwerking, en (2) soms verspreid over een groot aantal afdelingen en/of personen binnen 
de organisatie, hetgeen het invullen van het vragenformulier per indicator tot een lastige 
en tijdrovende klus maakte.  
 
 

4.2 Resultaten pilotstudie: basisinformatie en activiteiten bij de zes 
pilotinstellingen 
 
In tabel 4.1 wordt aangegeven of de basisgegevens (de relevante aantallen waarmee de 
tellers en noemers kunnen worden berekend) in elektronische vorm beschikbaar waren bij 
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de pilotinstellingen. De instellingen 1 t/m 4 zijn de GGD-instellingen die aan de pilot 
hebben deelgenomen. De nummers 5 en 6 zijn de twee JGZ (0-4) instellingen. Voor deze 
twee laatstgenoemde instellingen zijn de indicatoren 1K (roken 12-19 jaar), 1L 
(alcoholgebruik 12-19 jaar) en 1M (veilig vrijen 12-19 jaar) niet van toepassing. In de 
laatste kolom van tabel 4.1 staat aangegeven of één of meerdere pilotinstellingen 
activiteiten hebben gerapporteerd om de uitkomsten per indicator te beïnvloeden.    
 
 
Tabel 4.1 Gerapporteerde activiteiten en beschikbaarheid basisgegevens voor de 

indicatoren voor 0-19 jarigen, uitgesplitst naar de zes pilotinstellingen  

1  beschikbaar op het niveau van de gemeenten in de betreffende regio 
2 schatting op basis monitorgegevens (regio 3) of peiling bij contactmoment 3 maanden (regio 4) 
3  beschikbaar via entadministratie  
4  voor jeugdigen van 5 jaar en ouder beschikbaar via scholen 
5  niet gedifferentieerd beschikbaar 
6  beschikbaar via JGZ monitor 
7  beschikbaar via monitor met afwijkende vraagstelling 
8  beschikbaar voor leerlingen 1e klas MBO 
 
 
In zijn algemeenheid geldt dat gegevens die centraal worden verzameld en waarover 
centraal wordt gerapporteerd (bijvoorbeeld gegevens rond screening en gegevens over 
vaccinaties zich goed lijken te lenen voor vergelijking. Dit geldt ook voor gegevens op 
basis van de JGZ-monitor, zij het dat geconstateerd is dat hier de vraagstelling per 
indicator kan verschillen. Bij de monitorgegevens moet er rekening mee worden 
gehouden dat de doelgroep, het jaar van afname en de frequentie waarmee de gegevens 
worden verzameld van regio tot regio kunnen verschillen. Dit bemoeilijkt een 
vergelijking op basis van monitorgegevens. 
 
 

 Instelling  

Indicator 1 2 3 4 5 6 activiteiten 
gerapporteerd 

1A  Profylaxe Hep B kinderen draagsters - - - ja ja ja Ja (GGD-??) 

1B  Neonatale gehoorscreening zuigelingen - - - ja ja ja       - 

1C  Hielprikscreening zuigelingen - - - ?? ja -       - 

1D  Screening op amblyopie 0-4 jarigen - - - - ja ja1       - 

1E  Borstvoeding zuigelingen - - ja2 ja2 ja ja Ja (JGZ-??)  

1F  Vaccinatiegraad 0-19 jarigen ja3 ja3 - ja ja ja       - 

1G  Bereik JGZ jeugdigen 0-19 jarigen ja4 ja4 ja4 - ja5 ja6       - 

1H  Overgewicht + obesitas 0-19 jarigen - - ja  - - - Ja (JGZ-cursus) 

1I    Kindermishandeling 0-19 jarigen - - ja6 - ja7 -       - 

1J    Passief roken 0-19 jarigen - - ja6 - - -       - 

1K   Actief roken jeugdigen (12-19 jaar) ja6 - ja6 ja8 n.v.t. n.v.t. Ja (GGD-akties) 

1L   Alcoholgebruik jeugdigen (12-19 jaar) ja6 ja6 ja6 ja8 n.v.t. n.v.t. Ja (GGD-akties) 

1M  Veilig Vrijen jeugdigen (12-19 jaar) ja6 ja6 ja7 - n.v.t. n.v.t. Ja (GGD-akties) 
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Behalve dat per indicator werd gevraagd naar een aantal basisgegevens, konden de pilot-
instellingen aangegeven welke activiteiten worden ontplooid om de uitkomsten op elke 
indicator te beïnvloeden. Deze vragen zijn niet door alle instellingen even systematisch 
beantwoord. Werd de vraag wel ingevuld, dan werd soms wel aangegeven dat er 
activiteiten hadden plaatsgevonden maar werden deze niet verder gespecificeerd (in de 
tabel aangegeven met ‘??’). Daarnaast werden ook (bij)scholingen aan het eigen 
personeel of andere professionele zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) als 
activiteiten vermeld en gespecificeerd. Deze laatstgenoemde activiteiten zijn niet 
meegenomen in tabel 4.6. De activiteiten die een enkele JGZ (0-4) instellingen of door 
één of twee GGD-en werden vermeld hadden betrekking op specifieke cursussen rond 
overgewicht en met name op scholen gerichte acties rond ongezonde leefgewoonten 
(roken, alcoholgebruik, veilig vrijen). 
 
Tabel 4.2 geeft een zelfde overzicht van de beschikbaarheid van de basisgegevens, maar 
nu voor de indicatoren die betrekking hebben op de populaties van volwassenen of op het 
woon- en leefklimaat in meer algemene zin. Omdat deze indicatoren geen betrekking 
hebben op de werkzaamheden van JGZ (0-4) instellingen, blijven de resultaten beperkt tot 
de vier GGD-en. 
  
Basisgegevens met betrekking tot infectieziekten zijn bij de pilot-GGD-en vaak alleen 
bekend zijn op basis van het aantal meldingen. Bij de indicatoren die betrekking hebben 
op de leefstijl (roken, alcoholmisbruik, obesitas) en het persoonlijk welbevinden 
(eenzaamheid, depressies + angststoornissen, huiselijk geweld, suïcides) van de 
bevolking zijn gegevens vaak beschikbaar op basis van de gezondheidsmonitor 
volwassenen en hebben meestal betrekking op de leeftijdsgroep 19-65 jaar. Gegevens 
voor de groep van 65+ers zijn, door het vooralsnog ontbreken van een standaard 
ouderenmonitor, vaak afwezig. Voor deze monitorgegevens geldt, net als bij de 
jeugdmonitor, dat de specifieke vraagstelling, het jaar van afname en de frequentie 
waarmee de gegevens worden verzameld van regio tot regio kunnen verschillen. Dit 
bemoeilijkt een vergelijking tussen regio’s. Met betrekking tot de indicatoren rond de 
medische milieukunde geldt dat de aanwezige cijfers meestal betrekking hebben op 
(eigen) klachtenregistraties en soms op gegevens uit de volwassenenmonitor. Op basis 
van dergelijke klachtenregistraties kunnen moeilijk (vergelijkende) conclusies ten aanzien 
van de volksgezondheid worden getrokken.   
 
Bij de activiteiten die worden ontplooid om de uitkomsten op de indicatoren te 
beïnvloeden geldt dat deze vooral betrekking hebben op specifieke spreekuren voor 
reizigers, acties en cursussen gericht op het tegengaan van ongezonde leefstijlen en de 
advisering van met name gemeenten op het terrein van de medische milieukunde.  
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Tabel 4.2 Gerapporteerde activiteiten en beschikbaarheid basisgegevens voor de 
indicatoren voor volwassenen, uitgesplitst naar de vier GGD-instellingen  

 
 regio  

Indicator 1 2 3 4 activiteiten 
gerapporteerd 

2A  Hep B vaccinatie bij risicogroepen ?? ja Ja ?? Ja (GGD-??) 

2B  Aantal Hep A en Hep B meldingen ja ja Ja ?? Ja (extra spreekuur) 

2C  Aantal TB meldingen   ja ja1 ja1 ??       - 

3A  Roken  -2 ja3 ja3 ja3 Ja (acties) 

3B  Alcoholmisbruik  -2 ja3 ja3 ja3 Ja (acties) 

3C  Obesitas  -2 ja3 ja3 ja3 Ja (acties) 

4A  Eenzaamheid  -2 ja3 ?? ja4       - 

4B  Depressies en Angststoornissen    -2 ja5 ja3 ja3       - 

4C  Huiselijk geweld - ja3 ja6 -       - 

4D  Suïcides ja7 ja7 ja7 ja7       - 

4E  Risicogroepen OGGZ ja6 ja6 ja6 ja6       - 

5A  Geluidsoverlast ja8 ja8 ja3 ?? Ja (adviezen) 

5B  Luchtkwaliteit   ja8 - ja3 ?? Ja (adviezen) 

5C  Externe veiligheid ja8 - ?? ?? Ja (adviezen) 

5D  Binnenhuismilieu ja8 ja8 ja3 ?? Ja 
1  beschikbaar op basis van KNCV Tuberculose gegevens 
2  recente monitorgegevens ontbreken 
3  beschikbaar op basis van monitorgegevens 
4  beschikbaar op basis van monitorgegevens voor 55 jaar en ouder 
5  gegevens m.b.t. depressies beschikbaar via monitorgegevens 
6  beschikbaar op basis van eigen registratie voor wisselend deel van de groepen 
7  beschikbaar via CBS gegevens 
8  beschikbaar via eigen meldpunt of klachtenregistratie 
 
 

4.3 Resultaten pilotstudie: indicatoren 0-19 jarigen  
 
Bij de voorlopige set met 28 indicatoren hadden er 13 betrekking op de groep 0-19 
jarigen. Deels hadden deze betrekking op de zorg aan zuigelingen en kleuters (0-4 
jarigen). Voor een ander deel betrof het indicatoren voor de gehele groep van 0-19 
jarigen, of voor de groep van 12-19 jarigen. De resultaten van de pilotstudie worden 
samengevat in tabel 4.3. Voor de exacte naam, onderbouwing en beschrijving, de tellers 
en noemers en de gehanteerde definities en normen bij de indicatoren die in de meer 
definitieve set worden opgenomen wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Tabel 4.3 Resultaten voor wat betreft de indicatoren voor 0-19 jarigen 
    
Indicator Resultaat bij de zes pilotinstellingen Advies 

1A Profylaxe van 
Hepatitis B bij kinderen 
van draagsters 

Drie van de vier GGD-en hadden de informatie met 
betrekking tot deze indicator niet beschikbaar. De 
instellingen voor JGZ (0-4) beschikten over zowel de 
aantallen zuigelingen dat jaarlijks wordt gescreend als het 
aantal (op tijd) verwezen zuigelingen. Overige vragen 
(opsplitsingen naar etniciteit, SES) zijn meestal niet of 
alleen op papier beschikbaar.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Indicator bij 
voorkeur extern 
(entadministratie) 
uitvragen 

1B Neonatale 
gehoorscreening bij 
zuigelingen 

Drie van de vier GGD-en hadden de informatie met 
betrekking tot deze indicator niet beschikbaar. De 
instellingen voor JGZ (0-4) konden de informatie mbt de 
gescreende zuigelingen en de aantallen doorverwijzingen 
na afwijkende waarden aanleveren; informatie is ook via 
NSDSK beschikbaar. Vragen m.b.t. NICU kinderen en een 
tijdige afronding van het screeningstraject konden niet 
door alle instellingen voor JGZ (0-4) worden beantwoord.  

Kan vervallen. 
Reden: geen zorgen 
meer m.b.t. het 
bereik 

1C Hielprikscreening bij 
zuigelingen 

Drie van de vier GGD-en hadden de informatie met 
betrekking tot deze indicator niet beschikbaar. Van de 
instellingen voor JGZ (0-4) kon één de gevraagde 
informatie rond aantallen aanleren en was bij de andere 
instelling de informatie niet beschikbaar; informatie is 
landelijk via entadministratie beschikbaar. 

Kan vervallen. 
Reden: bijna 100% 
van de doelgroep 
wordt bereikt. 

1D Screening op 
amblyopie bij 0-4 jarigen 

De GGD-en hadden de informatie met betrekking tot deze 
indicator niet of waarschijnlijk niet beschikbaar. Bij de 
instellingen voor JGZ  (0-4) zijn de aantallen gescreende 
zuigelingen in principe beschikbaar, zij het soms op het 
niveau van gemeenten i.p.v. werkgebied. Aantal 
verwijzingen + inzicht in de daaropvolgende diagnoses is 
problematisch; opsplitsingen naar etniciteit en SES 
ontbreken. Informatie is ook via entadministratie. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Indicator bij 
voorkeur extern 
(entadministratie) 
uitvragen, met extra 
aandacht voor 
verwijzingen 

1E Borstvoeding bij 
zuigelingen 

Twee van de vier GGD-en hadden de informatie m.b.t. 
deze indicator niet beschikbaar, één GGD kan een 
schatting geven op basis van de 0-12 monitor en één GGD 
heeft recente cijfers over het percentage zuigelingen van 3 
maanden dat borstvoeding krijgt. Bij de JGZ (0-4) instel-
lingen zijn de aantallen zuigelingen op de 
contactmomenten bekend. Nadere opsplitsingen naar 
etniciteit en SES ontbreken bij de meeste instellingen. De 
vraag naar het borstvoedingscertificaat levert geen 
problemen op.  

Kan vervallen. 
Reden: verbetering 
lijkt op dit moment 
niet realistisch; 
wel/niet borstvoe-
dingscertificaat is 
als proxy te 
gebruiken 

1F Vaccinatiegraad bij 
jeugdigen (0-4 jaar en 4-
19 jaar) 
 
 
 
 
 

De GGD-en hadden de informatie met betrekking tot deze 
indicator niet zelf beschikbaar maar verwezen door naar de 
entadministratie. De instellingen voor JGZ (0-4) kunnen de 
aantallen aanleveren voor de 0-4 jarigen, maar zonder 
verdere opsplitsingen naar etniciteit en SES en zonder 
informatie over openstaande rappels. Entadministratie 
wordt door alle partijen genoemd als de beste bron. 
  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Indicator bij 
voorkeur extern 
(entadministratie) 
uitvragen 
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Indicator Resultaat bij de zes pilotinstellingen Advies 

vervolg 1F NB. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
vaccinatiestatus (is een kind volgens de richtlijnen van het 
RVP voldoende of onvoldoende gevaccineerd), entstatus 
en immuunstatus; de vaccinatiegraad dient te worden 
berekend op basis van de vaccinatiestatus. 

1G Bereik JGZ bij 
jeugdigen (0-19 jaar) 

Drie van de vier GGD-en beschikken over de aantallen 
bereikte jeugdigen via de schooladministraties; kinderen 
die buiten de regio naar school gaan ontbreken, evenals 
verdere opsplitsingen naar etniciteit en SES. De instelling-
en voor JGZ (0-4) kunnen de gegevens (nog) niet 
gedifferentieerd naar contactmoment aanleveren 
(toekomst: EKD)  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 

1H Overgewicht en 
Obesitas bij jeugdigen (0-
19 jaar) 

Twee van de vier GGD-en kunnen deze gegevens (nog) 
niet elektronisch aanleveren; betreft dossierinformatie die 
alleen op papier beschikbaar is. De derde GGD beschikt 
over registratiegegevens + gegevens uit de jeugdmonitor 
(schattingen). De vierde GGD beschikt over gegevens voor 
leerlingen 2e klas voortgezet onderwijs en (vanaf 2006) 
over EKD en JIS-gegevens. De instellingen voor JGZ (0-4) 
hebben deze gegevens niet elektronisch beschikbaar 
(toekomst: EKD) 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op JGZ-
monitor. 

1I Kindermishandeling  
bij jeugdigen (0-19 jaar) 

Geen van de instellingen heeft harde gegevens. Eén GGD 
heeft schattingen op basis van de jeugdmonitor. Eén JGZ 
(0-4) instelling heeft een eigen papieren signalerings-
systeem voor ‘vermoeden van kindermishandeling’. 
Indicator wordt uiterst relevant gevonden; het wachten is 
op een nadere definiëring + landelijke standaard, wellicht 
in combinatie met het EKD. De ‘keten van hulpverlening’ 
dient nauwkeurig te worden gedefinieerd. 
Alternatieve indicator (?) : aanwezigheid meldpunt. 

Handhaven als 
‘groei-indicator’. 
Wel/niet beschik-
baar hebben van een 
meldpunt wordt 
toegevoegd 

1J Passief roken bij 
jeugdigen (0-19 jaar) 

Eén van de vier GGD-en heeft een schatting op basis van 
de jeugd- of volwassenenmonitor, inclusief een (beperkt) 
aantal opsplitsingen. De instellingen voor JGZ (0-4) 
hebben deze informatie wel op papier, maar niet 
elektronisch. (Toekomst: EKD)  

Kan vervallen. 
Reden: informatie 
vaak niet beschik-
baar 

1K Actief roken bij 
jeugdigen (12-19 jaar) 

Deze indicator geldt niet voor instellingen voor JGZ (0-4). 
Bij twee van de vier GGD-en zijn er schattingen (inclusief 
nadere opsplitsingen naar leeftijdsgroep, opleidingsniveau 
als proxy voor SES, sexe en in beperkte vorm naar 
etniciteit) bekend op basis via de 4-jaarlijkse jeugdmonitor. 
De derde GGD heeft deze informatie ook, maar alleen op 
papier. De vierde GGD heeft deze gegevens voor 
leerlingen 1e klas MBO. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op JGZ-
monitor. 

1L Alcoholgebruik bij 
jeugdigen (12-19 jaar) 

Deze indicator geldt niet voor instellingen voor JGZ (0-4). 
Bij de drie GGD-en zijn er schattingen (+ nadere opsplit-
singen naar leeftijdsgroep, opleidingsniveau, sexe en in 
beperkte vorm naar etniciteit) bekend op basis via de 4-
jaarlijkse jeugdmonitor. De vierde GGD heeft deze 
gegevens voor leerlingen 1e klas MBO. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op JGZ-
monitor. 
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Indicator Resultaat bij de zes pilotinstellingen Advies 

1M Veilig Vrijen bij 
jeugdigen (12-19 jaar) 

Deze indicator is niet van toepassing op instellingen voor 
JGZ (0-4). Bij de drie van de vier GGD-en zijn schattingen 
(inclusief nadere opsplitsingen naar leeftijdsgroep, 
opleidingsniveau als proxy voor SES, sexe en in beperkte 
vorm naar etniciteit) over condoomgebruik bekend op 
basis via de 4-jaarlijkse jeugdmonitor (NB. Vraagstelling 
in de monitor kan verschillen per regio). Gegevens over 
aantallen SOA’s ontbreken bij twee van deze drie GGD-en. 
De vierde GGD verzamelt jaarlijks wel gegevens over 
tienergeboorten en tienerabortussen. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op JGZ-
monitor. 

 
 
Voor wat betreft de indicatoren die betrekking hebben op de groep 0-19 jarigen geldt dat 
de informatie voor de subgroep 0-4 jaar niet bij de GGD-en beschikbaar is. Daarvan zijn 
gegevens met betrekking tot screeningen en vaccinaties in principe wel beschikbaar via 
de entadministraties. Voorgesteld wordt deze administraties als bron te gebruiken. Met 
betrekking tot de overige indicatoren geldt dat de beschikbaarheid zal afhangen van de 
stand van zaken rond de invoering van het EKD of de beschikbaarheid van (recente) 
monitorgegevens. Afhankelijk van de vraagstellingen in beide bronnen zullen 
uitsplitsingen naar bijvoorbeeld opleiding (als proxy voor SES), etniciteit (nu nog vaak 
het onderscheid westers/niet-westers allochtoon), leeftijdsklasse of sexe tot de 
mogelijkheden behoren. Op dit moment zijn deze opsplitsingen in de regel (nog) niet 
mogelijk. 
 
Voorgesteld wordt om op grond van de resultaten van de pilot te handhaven de 
indicatoren 1A (profylaxe van Hepatitis B bij kinderen van draagsters), 1D (screening op 
amblyopie bij 0-4 jarigen), 1F (vaccinatiegraad bij 0-19 jarigen), 1G (bereik JGZ bij 0-19 
jarigen), 1H (overgewicht en obesitas bij 0-19 jarigen), 1I (kindermishandeling bij 0-19 
jarigen), 1K (roken bij 12-19 jarigen), 1L (alcoholgebruik bij 12-19 jarigen) en 1M 
(veilig vrijen bij 12-19 jarigen) te handhaven. Daarbij is het verstandig de 
gegevensverzameling waar mogelijk te laten geschieden via bestaande bronnen 
(bijvoorbeeld entadministraties). Indicator 1I (kindermishandeling bij 0-19 jarigen) kan 
het beste worden gezien als een ‘groei-indicator’. Op dit moment zal de informatie met 
betrekking tot deze indicator nog niet aanwezig zijn, maar het belang van het onderwerp 
rechtvaardigen opname in de voorlopige set. De overige indicatoren kunnen vervallen om 
redenen aangegeven in tabel 4.3.  
 
 

4.4 Resultaten pilot-studie: infectieziekten  
 
In de voorlopige set met indicatoren hadden er drie betrekking op infectieziekten. Het 
ging daarbij om de aantallen Hepatitis B vaccinaties bij risicogroepen, de aantallen 
geregistreerde Hepatitis A en B gevallen en het aantal meldingen van een tuberculose 
(TB) infectie. De resultaten van de pilotstudie met betrekking tot deze indicatoren worden 
samengevat in tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Resultaten voor wat betreft de indicatoren rond infectieziekten* 
     
Indicator Bevindingen na raadpleging van de vier pilotinstellingen Advies   

 

2A Hepatitis B 
vaccinatie (Hep B) bij 
risicogroepen 

Bij twee van de vier GGD-en zijn de totale aantallen Hep B 
vaccinaties bekend; uitsplitsing naar risicogroepen en inzicht 
in de mate waarin vaccinatieprogramma’s niet worden 
afgemaakt, is problematisch. De twee andere GGD-en 
hebben de vragen m.b.t. deze indicator niet beantwoord. 
(NB. Het gaat bij de betreffende pilot-GGD-en vaak om erg 
kleine aantallen.) 

Kan vervallen. 
Reden: wordt in een 
apart traject 
meegenomen 

2B Aantal gemelde 
Hepatitis A (Hep A)  
en Hepatitis B gevallen

Drie van de vier GGD pilotinstellingen hebben de aantallen 
gemelde Hep A en Hep B gevallen beschikbaar, waarbij in 
twee gevallen elektronisch en bij een GGD op papier. 
Verdere opsplitsingen naar etniciteit en SES ontbreken; 
opsplitsing naar leeftijdsklasse is bij één GGD aanwezig. De 
vierde GGD heeft de vragen m.b.t. deze indicator niet 
beantwoord. (NB. Hepatitis C waar ook naar wordt gevraagd 
is niet meldingsplichtig).  

Kan vervallen. 
Reden: wordt in een 
apart traject 
meegenomen 

2C Aantal TB 
meldingen  

Bij drie van de vier GGD-en zijn alleen de aantallen TB-
meldingen bekend, waarbij verdere opsplitsingen meestal 
ontbreken en de informatie soms betrekking heeft op het 
niveau van provincies. Geen informatie is beschikbaar m.b.t. 
de aanvullende vragen over voltooide behandelingen, de 
aantallen afgebroken behandelingen, de aantallen TB-
patiënten in DOT programma’s. De vierde GGD heeft de 
vragen m.b.t. deze indicator niet beantwoord. De informatie 
is waarschijnlijk ook via het KNCV beschikbaar.  

Kan vervallen. 
Reden: wordt in een 
apart traject 
meegenomen en kan 
dan het beste 
landelijk (KNCV 
Tuberculosefonds) 
worden uitgevraagd. 

* Deze indicatoren zijn niet van toepassing op instellingen voor JGZ (0-4) 
 
 
Op basis van de resultaten van de pilotstudie wordt voorgesteld om op dit moment geen 
van de drie indicatoren op te nemen in de aangepaste set. Wel is het zinvol deze 
indicatoren (wellicht in wat aangepaste vorm) mee te nemen in een apart traject rond 
infectieziekten.   
 
 

4.5 Resultaten pilotstudie: risicofactoren volwassenen  
 
In de voorlopige set met indicatoren hadden er drie betrekking op risicofactoren voor de 
gezondheid van volwassenen. Het ging daarbij om het rookgedrag van volwassenen, het 
alcoholgebruik door volwassenen en overgewicht/obesitas bij volwassenen. De resultaten 
van de pilotstudie met betrekking tot deze indicatoren worden samengevat in tabel 4.5. 
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In de inleiding heb je al verteld dat de JGZ0-4 alleen de indicatoren voor JGZ hebben ontvangen, bij de rest van de indicatoren lijkt het me daarom niet nodig elke keer te melden dat ze niet van toepassing zijn.



Tabel 4.5 Resultaten voor wat betreft de indicatoren rond risicofactoren volwassenen* 
 
Indicator  Bevindingen na raadpleging van de vier pilotinstellingen  Advies 

3A Roken door 
volwassenen (19-65 
jaar) en ouderen (65+) 

De informatie is beschikbaar in de vorm van schattingen op 
basis van de volwassenenmonitor bij drie van de vier 
GGD-en. De andere GGD-instelling heeft geen gegevens 
i.v.m. het ontbreken van recente monitorgegevens. 
Opsplitsingen (naar opleiding, etniciteit, leeftijdscategorie 
en sexe) zijn mogelijk, maar afhankelijk van de specifieke 
vragen in de monitor. Gegevens voor ouderen ontbreken in 
afwachting van een ouderenmonitor.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor. 

3B Misbruik van 
alcohol door 
volwassenen (19-65 
jaar) en ouderen (65+) 

De informatie is beschikbaar in de vorm van schattingen op 
basis van de volwassenenmonitor bij drie van de vier 
GGD-en. De andere GGD-instelling heeft geen gegevens 
i.v.m. het ontbreken van recente monitorgegevens. 
Opsplitsingen (naar opleiding, etniciteit, leeftijdscategorie 
en sexe) zijn mogelijk, maar afhankelijk van de specifieke 
vragen in de monitor. Definities van alcoholmisbruik 
worden niet altijd eenduidig toegepast. Gegevens m.b.t. 
ouderen ontbreken in afwachting van een ouderenmonitor.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor. 

3C Obesitas bij 
volwassenen (19-65 
jaar) 

De informatie is beschikbaar in de vorm van schattingen op 
basis van de volwassenenmonitor bij drie van de vier 
GGD-en. De andere GGD-instelling heeft geen gegevens 
i.v.m. het ontbreken van recente monitorgegevens. 
Opsplitsingen (naar opleiding, etniciteit, leeftijdscategorie 
en sexe) zijn mogelijk, maar afhankelijk van de specifieke 
vragen in de monitor.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor. 

* Deze indicatoren zijn niet van toepassing op instellingen voor JGZ (0-4) 
 
 
De beschikbaarheid van informatie voor deze drie indicatoren wordt sterk bepaald door 
de aanwezigheid van (recente) gegevens uit een monitoronderzoek (volwassenen monitor 
en in de toekomst: ouderen monitor). Dat geldt zowel voor schattingen van de aantallen, 
als eventuele opsplitsingen naar achtergrondkenmerken van respondenten (etniciteit, 
SES/opleiding, leeftijdsklasse, sexe). Voor wat betreft de kenmerken opleiding, 
leeftijdsklasse en sexe zal deze informatie vaak wel beschikbaar zijn. Bij etniciteit is het 
wellicht mogelijk om (in het kader van een groeimodel) te komen tot een meer 
gedifferentieerde vraagstelling in de betreffende monitors. Alle drie de indicatoren 
kunnen (in afgeslankte vorm) deel blijven uitmaken van de set. 
 
 

4.6 Resultaten pilotstudie: OGGZ indicatoren voor volwassenen  
 
In de voorlopige set met indicatoren hadden er vijf betrekking op de openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ). Het ging daarbij om de problematiek rond eenzaamheid, 
depressies en angststoornissen, huiselijk geweld, suïcide en inzicht in de aanwezigheid 
van OGGZ risicogroepen. De resultaten van de pilotstudie met betrekking tot deze 
indicatoren worden samengevat in tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Resultaten voor wat betreft de indicatoren rond risicofactoren volwassenen* 
 
Indicator  Bevindingen na raadpleging van de vier pilotinstellingen  Advies 

4A Eenzaamheid bij 
volwassenen 

De informatie is beschikbaar in de vorm van schattingen 
op basis van de volwassenenmonitor bij twee van de vier 
GGD-en. De derde GGD-instelling heeft geen gegevens 
ivm het ontbreken van recente monitorgegevens. De 
vierde GGD heeft gegevens voor personen van 55+ in de 
periode 1999/2000. Opsplitsingen (naar opleiding, 
etniciteit, leeftijdscategorie en sekse) zijn mogelijk, maar 
afhankelijk van de specifieke vragen in de monitor. NB. 
Opgemerkt wordt dat deze indicator vooral ook voor 
ouderen van belang is.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor. 

4B Depressies en 
angststoornissen bij 
volwassenen 

De informatie is beschikbaar in de vorm van schattingen 
op basis van de volwassenenmonitor bij drie van de vier 
GGD-en, waarbij één GGD alleen naar depressies heeft 
gevraagd en een andere GGD deze cijfers ook heeft voor 
kinderen in de 2e klas van het voortgezet onderwijs. De 
vierde GGD-instelling heeft geen gegevens ivm het 
ontbreken van recente monitorgegevens. Opsplitsingen 
(naar opleiding, etniciteit, leeftijdscategorie en sekse) zijn 
mogelijk, maar afhankelijk van de specifieke vragen in de 
monitor. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor. 

4C Huiselijk geweld 
m.b.t. volwassenen  

Deze informatie is bij één van de vier GGD-en 
beschikbaar op basis van het aantal meldingen bij een 
Meldpunt Huiselijk Geweld. Eén GGD heeft gegevens 
beschikbaar op basis van de volwassenenmonitor (met 
waarschijnlijk veel onderrapportage). NB. Opgemerkt 
wordt dat er wellicht meer gestandaardiseerde gegevens 
beschikbaar zijn via de politieregistratie.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Vraagstelling 
afstemmen op 
volwassenen (en in de 
toekomst: ouderen) 
monitor; wel/niet  
aanwezigheid van 
meldpunt opnemen in 
de indicator 

4D Suïcide bij 
volwassenen 

Deze informatie is niet beschikbaar bij de GGD-en, wel 
op basis van CBS-statistieken. Vragen mbt suïcide-
pogingen en/of suïcidale gedachten bij jeugdigen maken 
bij drie van de vier GGD-en deel uit van de jeugdmonitor.  
NB. De suggestie wordt gedaan om m.b.t. suïcide-
pogingen en/of suïcidale gedachten een aparte indicator te 
ontwikkelen voor zowel jeugdigen als volwassenen.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. 
Extern uitvragen 
(CBS, politie) 

4E Risicogroepen  
OGGZ 

Deze informatie is bij drie van de vier GGD-en bekend 
via een eigen registratie, waarbij het enkel om meldingen 
bij de betreffende GGD gaat. Eén GGD over aantallen via 
een eigen Meldpunt.  
NB. De suggestie wordt gedaan om bij deze indicator te 
kijken naar hardere, meer uniform geregistreerde zaken 
zoals aantallen huisuitzettingen, schuldsaneringen, e.d. 

Handhaven in 
afgeslankte en 
gewijzigde vorm.  

*  Deze indicatoren zijn niet van toepassing op instellingen voor JGZ (0-4) 
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Op basis van de resultaten van de pilotstudie wordt geadviseerd de indicatoren 4A 
(eenzaamheid bij volwassenen), 4B (depressies en angststoornissen bij volwassenen) en 
4D (suïcides) samen te voegen. Het gaat hier om sterk gerelateerde problemen, die vaak 
om dezelfde activiteiten vragen voor wat betreft het terugdringen ervan. Indicator 4C 
(huiselijk geweld bij volwassenen) kan worden gezien als ‘groei-indicator’. Geadviseerd 
wordt deze indicator wel mee te nemen in de meer definitieve set, hoewel op dit moment 
(met name door het ontbreken van een eenduidige definitie en goede bronnen voor 
gegevens) de bruikbaarheid voor de inspectie twijfelachtig is. Indicator 4E (risicogroepen 
OGGZ) is relevant en wordt meegenomen in de meer definitieve set, maar zal (op basis 
van aanbevelingen vanuit de werkgroep OGGZ) anders dienen te worden geformuleerd. 
Tenslotte geldt dat de problematiek die aan de orde wordt gesteld in de indicatoren 4A 
(eenzaamheid) en 4B (depressies en angststoornissen) met name ook van toepassing is op 
ouderen en (naar de mening van de pilotinstellingen) een plaats zou moeten krijgen in de 
toekomstige ouderenmonitor.  
 
 

4.7 Resultaten pilotstudie: indicatoren medische milieukunde  
 
Vier van de voorlopige set van 28 hadden betrekking op medische milieukunde. 
Onderwerpen die aan de orde werden gesteld betroffen: geluidsoverlast, luchtkwaliteit, de 
externe veiligheid (plaatsgebonden risico’s) en de kwaliteit van het binnenhuismilieu. De 
resultaten met betrekking tot deze vier indicatoren worden samengevat in tabel 4.7. 
 
 
Tabel 4.7 Resultaten voor wat betreft de indicatoren rond risicofactoren volwassenen* 
 
Indicator  Bevindingen na raadpleging van de vier pilotinstellingen  Advies 

5A Geluidsoverlast Bij twee van de vier GGD-en worden alleen klachten of 
meldingen op de vijf taakvelden van de medische 
milieukunde geregistreerd. Eén GGD kan schattingen 
geven voor volwassenen (19-65 jaar) op basis van een 
vraag in de volwassenenmonitor.  

Handhaven in 
afgeslankte vorm. Evt. 
vraagstelling 
afstemmen op  
monitors 

5B Luchtkwaliteit Bij één van de vier GGD-en worden klachten 
geregistreerd. Eén GGD kan schattingen geven voor 
volwassenen (19-65 jaar) op basis van een vraag in de 
volwassenenmonitor. Informatie wellicht beschikbaar via 
RIVM? 

Kan vervallen. Reden: 
informatie vaak niet 
beschikbaar 

5C Externe veiligheid – 
plaatsgebonden risico 

Bij één van de vier GGD-en worden klachten 
geregistreerd. Wellicht een externe bron beschikbaar?  

Kan vervallen. Reden: 
informatie vaak niet 
beschikbaar 

5D Binnenhuismilieu Bij twee van de vier GGD-en worden alleen klachten of 
meldingen op de vijf taakvelden van de medische 
milieukunde geregistreerd. Eén GGD kan schattingen 
geven voor volwassenen (19-65 jaar) op basis van een 
vraag in de volwassenenmonitor. 

Handhaven in 
afgeslankte vorm. Evt. 
vraagstelling 
afstemmen op  
monitors 

*  Deze indicatoren zijn niet van toepassing op instellingen voor JGZ (0-4) 
 

Indicatoren voor toezicht op de openbare gezondheidszorg, NIVEL 2006 35 



Met betrekking tot deze vier indicatoren wordt geadviseerd er twee op te nemen in de 
meer definitieve set. Dit betreft indicator 5A (geluidsoverlast) en 5D (binnenhuismilieu). 
Met betrekking tot de indicatoren 5B (luchtkwaliteit) en 5C (externe veiligheid/plaats-
gebonden risico) wordt vastgesteld dat informatie meestal niet of niet in de gewenste 
vorm bij de GGD-en beschikbaar zal zijn; wellicht kan hier een beroep worden gedaan op 
andere bronnen. 
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5 Nabeschouwing: De huidige set indicatoren  
 
 
 
 
 
 
In dit rapport is het proces beschreven waarop de indicatoren set, bedoeld als inspectie-
instrument voor de eerste fase van het gelaagd en gefaseerd toezicht, ontwikkeld is. In 
bijlage 5 treft u de huidige set indicatoren aan. Deze set bestaat, naast een algemeen 
invulformulier voor de betreffende instelling, uit twee delen: 
- Deel 1: de set met indicatoren (per taakgebied volgens de WCPV). 
- Deel 2: Invulformulier Activiteiten (aparte formulieren voor het invullen van de 

activiteiten die betrekking hebben op de indicatoren). 
Bij de ontwikkeling van de indicatorenset stond centraal dat de indicatoren aan de ene 
kant zoveel mogelijk de risico’s in en tussen de GGD-regio’s in kaart moesten brengen, 
aan de andere kant moesten ze zoveel mogelijk aansluiten bij wat er in de praktijk al 
gemeten wordt of mogelijk op korte termijn gemeten zou kunnen worden. Uit een pilot 
bij vier GGD-en en twee instellingen voor JGZ (0-4) kwam naar voren dat er voor een 
aantal onderwerpen nog niet (eenduidig) gemeten wordt, terwijl de inspectie wel de 
risico’s in en tussen regio’s op die onderwerpen in kaart wil brengen. Dat betekent dat 
voor die onderwerpen de vraagstellingen en/of registraties verbeterd moeten worden. De 
ontwikkeling van de indicatoren set is daarom nog niet met deze rapportage afgerond. De 
nu voorliggende set met indicatoren heeft daarom naast de functie als meetinstrument ook 
de functie als groeimodel. 
 
 

5.1 De indicatoren set als meetinstrument 
 
Het doel van de indicatoren set als meetinstrument is om in de eerste fase van het gelaagd 
en gefaseerd toezicht informatie te verzamelen over de openbare gezondheidszorg in de 
GGD-regio’s. Deze informatie geeft de inspectie inzicht in de verschillen van de 
openbare gezondheid tussen regio’s en welke activiteiten er in de GGD-regio’s 
ondernomen worden om invloed uit te oefenen op die openbare gezondheid. De 
indicatoren doen dus alleen maar dat wat ze zeggen dat ze doen: ze geven de inspectie 
een indicatie van wat er in een regio speelt. Op basis van dit inzicht zal de inspectie 
besluiten welke GGD-regio’s bezocht worden in de tweede fase van het toezicht. 
 
 

5.2 De indicatoren set als groeimodel 
 
Al vanaf het begin van het traject stond vast dat een deel van de indicatorenset een 
opgroeikarakter zou hebben. Het doel van de set als groeimodel is om de vraagstellingen 
en de registratie van een deel van de bestaande indicatoren te verbeteren, zodat een 
landelijke beschikbaarheid en vergelijkbaarheid mogelijk wordt, en om het ontwikkelen 
van nieuwe indicatoren te stimuleren. Een typisch voorbeeld van een indicator met een 
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opgroeifunctie is de indicator “huiselijk geweld”. Deze indicator werd door het veld 
steevast als zeer belangrijk beschouwd. Er werd echter ook geconstateerd dat er op dit 
moment geen eenduidige en betrouwbare data te leveren is waarop de inspectie haar 
toezicht op het gebied van bijvoorbeeld huiselijk geweld zou kunnen baseren. Niettemin 
is besloten deze indicator in de set te houden, zodat ze een signaal afgeeft dat hier op 
korte termijn wel eenduidige en betrouwbare data over beschikbaar zou moeten zijn.  
 
Tijdens bijeenkomsten in het kader van dit project werd door het veld een diversiteit aan 
indicatoren genoemd die eventueel relevant zijn in het kader van toezicht op de OGZ. 
Omdat deze indicatoren veelal niet door eenduidige meetinstrumenten gemeten wordt of 
doordat bij nadere bestudering deze indicatoren niet voldoende inzicht gaven in risico’s in 
de OGZ, zijn deze indicatoren uiteindelijk niet opgenomen in de huidige set. Voorbeelden 
van deze indicatoren zijn: 
- druggebruik onder jongeren; 
- pesten en gepest worden onder jongeren; 
- psychosociale problematiek bij jongeren; 
- opvoedingsproblematiek bij jongeren; 
- mondgezondheid; 
- bemoeizorg; 
- luchtkwaliteit; 
- externe veiligheid - plaatsgebonden risico; 
- specifieke indicatoren gericht op ouderen (65 jaar en ouder). 
 
 

5.3 Kanttekeningen 
 
Uit de pilot blijkt dat bijna alle indicatoren ingevuld zouden kunnen worden, maar dat 
deze gegevens niet bij alle GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) beschikbaar zijn en dat 
er bij de gegevensverzameling nog wel kanttekeningen te plaatsen zijn. Zo kwam uit de 
pilot naar voren dat in de praktijk in de GGD-regio’s (nog) niet op een eenduidige manier 
gemeten wordt. Ondanks dat er in de landelijke monitors geüniformeerde vraagstellen 
zijn opgenomen, blijken GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) in de praktijk (nog) 
aangepaste vraagstellingen te hanteren en bepalen ze zelf welke onderwerpen ze opnemen 
in hun monitors. Daarnaast zetten de GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) hun 
monitors maar eens in de vier jaar uit en bepaalt elke GGD of instelling voor JGZ(0-4) 
zelf wanneer ze de monitor uitzet. Als meetinstrument levert de set indicatoren op dit 
moment dus informatie die vanuit wetenschappelijk oogpunt niet altijd onderling 
vergelijkbaar is. Om voor de inspectie een indruk te krijgen van wat er speelt in een regio 
is de set wel bruikbaar. Om de indicatoren set te verbeteren en de onderlinge 
vergelijkbaarheid te vergroten zal de inspectie de GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) 
moeten aansporen om gegevens eenduidig te gaan verzamelen. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat de GGD-en en instellingen voor JGZ(0-4) dezelfde vraagstellingen moeten gaan 
hanteren en op een zelfde manier de benodigde gegevens moeten gaan registreren.  
 
Er is dus weliswaar op dit moment al veel informatie beschikbaar voor de inspectie, maar 
deze informatie moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De indicatoren geven 
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slechts een indicatie van wat er in een bepaalde regio speelt. Harde uitspraken over een 
regio aan de hand van indicatoren moeten worden vermeden, daarvoor is een bezoek van 
de inspectie in de tweede fase van het toezicht noodzakelijk. 
 
 

5.4 En nu verder 
 
In de zomer van 2006 wil de inspectie een tweede pilot houden onder alle GGD-en en 
instellingen voor JGZ (0-4). Het doel van die pilot zal zijn het verkrijgen van inzicht in de 
wijze waarop de tweede fase van het gefaseerd toezicht kan worden vormgegeven. 
Waarschijnlijk zal tijdens deze tweede pilot bij sommige indicatoren blijken dat ze 
moeten worden aangepast om beter bij de praktijk aan te sluiten of beter inzicht te geven 
in de risico’s in de OGZ.  
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Bijlage 2 Gebruikte afkortingen 
 
 
 
 
 
 
Afkortingen 
 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
DOT  Directly Observed Treatment 
EKD  Elektronisch Kind Dossier 
EUPHA European Public Health Association 
GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGT  Gelaagd en Gefaseerd Toezicht 
JGZ  Jeugdgezondheidszorg 
JIS  Jeugd Informatie Systeem 
MMK  Medische Milieukunde 
NICU  Neonatale Intensive Care Unit 
NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 
OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
OGZ  Openbare Gezondheidszorg 
SES  Sociaal Economische Status 
TB  Tuberculose 
WCPV  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 
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Bijlage 3 Uitgangspunten voor het opstellen van de 
indicatoren 

 
 
 
 
 
Vanuit de inspectie is aan het begin van het project de onderstaande lijst ingebracht. De 
lijst geeft de eisen en criteria weer waar de indicatoren idealiter aan zouden moeten 
voldoen. Deze lijst heeft daarom vanaf het begin als leidraad gefungeerd bij het opstellen 
van de indicatoren.  
Echter, gedurende het project bleek wel dat sommige punten relevanter en realistischer 
waren dan andere. Voornaamste reden hiervoor was de ongeformuleerde eis dat de 
indicatoren moesten aansluiten bij de praktijk. 

 
1 Een indicator dient de relatie aan te geven tussen het primaire proces en de 

(ongewenste) uitkomst voor de bevolking. 
2 Moet beïnvloedbaar zijn door de betrokkenen. 
3 Moet betrouwbaar zijn, dus wetenschappelijk bewezen validiteit bezitten. 
4 Moet leiden tot (interne) kwaliteitsverbetering, dus er moet een grote mate van 

responsiviteit zijn, m.a.w. verandering van kwaliteit moet zich weerspiegelen in het 
getal van de indicator. 

5 Moet eenvoudig te verzamelen zijn. 
6 Moet draagvlak hebben binnen de beroepsgroep. 
7 Moet getoetst kunnen worden aan een norm. 
8 Moet de inspectie een instrument bieden om prioriteiten aan te brengen in het 

uitoefenen van haar toezichtstaak. 
9 Moet inzicht geven in wie waar verantwoordelijk voor is. 
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Bijlage 4 Bronnen beschrijving 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage geeft een overzicht van de bronnen met indicatoren. De verzameling van 
deze bronnen en indicatoren geeft een (beperkt) overzicht van wat er allemaal in de 
openbare gezondheidszorg in Nederland, maar ook in het buitenland, gemeten wordt. De 
in de tabellen opgenomen indicatoren zijn in eerste instantie ingedeeld naar taakgebied uit 
de WCPV. 
 
In dit overzicht moet een strikte scheiding gemaakt worden in de volledigheid op 
nationaal niveau en op internationaal niveau. Op nationaal niveau is getracht een volledig 
overzicht te krijgen van wat er beschikbaar is aan mogelijke bronnen voor indicatoren die 
in Nederland op uniforme wijze worden gemeten. De bronnen die in deze lijst voorkomen 
zijn aangedragen door de inspectie, het ministerie van VWS en GGD-NL. 
Op internationaal niveau is gebruik gemaakt van bronnen met indicatoren die in de zomer 
van 2005 gevonden zijn aan de hand van door de inspectie aangereikte en bij het NIVEL 
aanwezige literatuur. Op internationaal niveau geeft dit overzicht dus geen volledig beeld 
van beschikbare bronnen van indicatoren, maar een indruk van wat er onder andere in 
andere landen beschikbaar is.  
 
 
Tabel B3.1 Overzicht van Nederlandse bronnen met indicatoren voor de OGZ 
 
 Organisatie Achtergrond/doel  Bron vd gegevens / hoe 

worden de gegevens 
verzameld 

Aantal indicatoren 
opgenomen in de 
longlist 

De Monitor 
volksgezondheid 
(GGD, 2005) 

GGD Nederland Het opzetten van een landelijk 
systeem van verzameling en 
beheer van lokaal verzamelde 
gegevens over gezondheid op 
een wijze dat voor regio’s 
spiegelinformatie beschikbaar 
is en een landelijk beeld kan 
worden gecreëerd 

Vragenlijst aan de 
bevolking door regionale 
GGD 

119 Gezondheids- 
voorlichting (GV) 
17 MMK 

Monitor 
Jeugdgezond-
heidszorg  
(GGD, 2005) 

GGD Nederland Het opzetten van een landelijk 
systeem van verzameling en 
beheer van lokaal verzamelde 
gegevens over gezondheid op 
een wijze dat voor regio’s 
spiegelinformatie beschikbaar 
is en een landelijk beeld kan 
worden gecreëerd 

Vragenlijst aan de 
bevolking door regionale 
GGD 

60 JGZ 
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 Organisatie Achtergrond/doel  Bron vd gegevens / hoe 
worden de gegevens 
verzameld 

Aantal indicatoren 
opgenomen in de 
longlist 

Naar een stelsel 
van sociale 
indicatoren voor 
het Integraal 
toezicht 
jeugdzaken 
(Gilsing en 
Keuzenkamp, 
2004) 

Sociaal en 
Cultureel 
Planbureau 

Het leveren van informatie 
aan de betrokken inspecties, 
met behulp waarvan zij 
kunnen beslissen over de 
wenselijkheid of noodzaak 
van versterkt toezicht op voor 
de jeugd werkzame ketens en 
voorzieningen in bepaalde 
geografische gebieden. 
(beslisinstrument) 

Gebaseerd verschillende 
bronnen/registraties: 
• JGZ monitor 
• RIO (regionale 

inkomens onderzoek 
• CBS 
• WMD (WoonMilieu-

Databank) 
• LIS (Letsel 

Informatie Systeem) 
• RMC (Regionale 

Meld en Coördinatie-
centra Voortijdig 
schoolverlaten 

• CWI 

30 JGZ 

Indicatoren voor 
het preventieveld: 
Inventarisatie van 
de bruikbaarheid 
van gegevens-
bronnen (Verweij 
et al., 2005) 

RIVM/VWS Het project indicatoren 
preventie is door de directie 
Publieke Gezondheid van het 
Ministerie van VWS opgezet 
om meer inzicht te krijgen in 
de resultaten van het 
preventiebeleid 

Diverse 
bronnen/registraties 

7 JGZ 
46 Infectie Ziekten 
52 GV 
1 MMK 
20 Overig 
 

GGD Benchmark 
(GDD, 2002) 

GGD Nederland Benchmark van Financiële en 
personele inzet bij GGD-en 
uitgesplitst naar taken 
(WCPV en niet-WCPV) 

GGD (selectie) 
12 JGZ 
16 Infectie Ziekten 
1 GV 
3 OGGZ5

3 MMK 
7 Overig 

Monitor 
griepvaccinatie-
campagne (Tacken 
et al., 2004) 

LINH Doelstelling van LINH is het 
verzamelen/leveren van 
representatieve, continue 
informatie 
omtrent de door de 
Nederlandse huisartsen 
verleende zorg. Deze 
informatie is van belang voor 
het landelijk beleid van 
beroepsgroep, verzekeraars en 
overheid omdat met cijfers 
onderbouwd kan worden 
welke bijdrage de huisarts aan 
de Nederlandse 
gezondheidszorg levert. 
Daarnaast is inzicht in het 
huisartsgeneeskundig 
handelen van belang voor de 
kwaliteitsbevordering. 
Doel van de studie is het 

Geautomatiseerd 
programma LINH 
bedoeld voor monitoring 
van influenza vaccinatie 
bij huisartsen 

11 Infectie Ziekten 
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 Organisatie Achtergrond/doel  Bron vd gegevens / hoe 
worden de gegevens 
verzameld 

Aantal indicatoren 
opgenomen in de 
longlist 

vaststellen van de omvang 
van de hoogrisicopopulatie en 
de vaccinatiegraad van de 
diverse hoogrisicopatiënten 
voor influenza in 2003 

Amsterdam 
Public Health 
Monitor (Klazinga 
et al., 2001) 

GGD-Amsterdam Verbeteren van de gezondheid 
van Amsterdammers 

Divers 15 GV 

Kwaliteitssysteme
n in de zorg: de 
stand van zaken in 
2000 (Sluijs en 
Wagner, 2000) 

NIVEL Overzicht van in welke mate 
bepaalde kwaliteitsindicatoren 
bij instellingen gebruikt 
worden 

GGZ-instellingen zelf 13 OGGZ 

 
 
Tabel B3.2 Overzicht van buitenlandse bronnen met indicatoren voor de OGZ 
 
 Organisatie Achtergrond/doel  Bron vd gegevens / hoe 

worden de gegevens 
verzameld 

Aantal indicatoren 
opgenomen in de 
longlist 

ECHI-2 
(Kramers, 2003) 

RIVM/ECHI Ontwikkeling van indicatoren 
in het kader van het Health 
Monitoring Programme van 
de Europese Commissie 

Oostenrijk, België, 
Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, 
Spanje, Zweden, 
Verenigd Koninkrijk 

2 JGZ 
3 Infectie Ziekten 
74 GV 
2 MMK 

Derose (Derose et 
al., 2003) 

Department of 
Research and 
Evaluation, 
Southern 
California Kaiser 
Permanente 

Ontwikkeling van OGZ 
indicatoren om de kwaliteit 
van locale OGZ-instellingen 
te bepalen 

‘Local Health 
Departments’United 
States 

4 JGZ 
11 Infectie Ziekten 
4 GV 
2 Overig 

Derose (Derose et 
al., 2002) 

Department of 
Research and 
Evaluation, 
Southern 
California Kaiser 
Permanente 

Ontwikkeling van OGZ 
indicatoren om de kwaliteit 
van locale OGZ-instellingen 
te bepalen 

‘Local Health 
Departments’United 
States 

2 GV 
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 Organisatie Achtergrond/doel  Bron vd gegevens / hoe 
worden de gegevens 
verzameld 

Aantal indicatoren 
opgenomen in de 
longlist 

Panel on 
performance 
measures (NRC, 
1999; Perrin et al., 
1999) 

The Panel on 
Performance 
Measures and 
Data for Public 
Health 
Performance 
Partnership 
Grants 

Onderzoeken van de stand 
van zaken mbt indicatoren die 
gebruikt kunnen worden om 
prestatie contracten tussen de 
federale overheid en de staten 
(US) te monitoren 

United States 2 JGZ 
14 Infectie Ziekten 
31 GV 
10 OGGZ 
1 MMK 

Academy on 
Evaluation of 
Children’s 
Health 
(Committee Eval. 
Children’s Health, 
2001) 

Committee on 
Evaluation of 
Children’s Health 

Het in ogenschouw nemen 
van definities mbt JGZ, 
bepalen van beïnvloedende 
factoren, data en monitor 
methoden voor JGZ, gebruik 
van data 

United States 148 JGZ 
1 Infectie Ziekten 

Improving 
Health in the 
Community: A 
Role of 
Performance 
Monitoring 
(1997) (Durch et 
al., 1997) 

Institute of 
Medicine (IOM) 
Committee  

Prestatie monitoring United States 9 JGZ 
8 Infectie Ziekten 
44 GV 
9 OGGZ 
9 MMK 

Marshall 
(Marshall et al., 
2004) 

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 
OECD 

Monitoring van de efficiency 
van health care systems door 
middel van benchmarking 

Oostenrijk, Australië, 
Canada, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, 
Duitsland, IJsland 
Ierland, Italië, Japan, 
Mexico, Nederland, 
Nieuw Zeeland, 
Noorwegen, Portugal, 
Spanje, Zweden, 
Zwitserland, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde 
Staten 

10 JGZ 
15 GV 
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Bijlage 5 De huidige indicatorenset 
 
 
ALGEMEEN 
 
Algemene gegevens  

Naam organisatie: ……………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………… 

Plaats :  ………………………………………………………… 

  

Contactpersoon: ………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………………… 

  

Totaal aantal medewerkers 
(in FTEs) werkzaam bij uw 
organisatie: 

 
………………………….. 

  

Totaal aantal inwoners in de 
regio waarin uw organisatie 
actief is: 

Alle leeftijdsgroepen:   ………………………….. 
0 tot 12 jaar:  ………………………….. 
12 tot 19 jaar:  ………………………….. 
19 tot 65 jaar:  ………………………….. 

  

Welke gemeenten behoren 
tot de regio van uw 
organisatie: 

………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 

Certificatie:  

Is uw organisatie of zijn 
relevante onderdelen van 
uw organisatie 
gecertificeerd? Zo ja, welke 
certificaten zijn er behaald? 
In welk jaar? 
 
Indien uw organisatie of 
relevante onderdelen van 
uw organisatie niet over een 
certificaat beschikt of 
beschikken, wat is dan de 
reden hiervan? 

□  ja, de volgende certificaten zijn behaald (aankruisen, invullen) 
 □  Certificaat Borstvoeding sinds ............(jaartal invullen) 
 □  HKZ, infectieziekten sinds ..................(jaartal invullen) 
 □  HKZ, JGZ sinds ...................................(jaartal invullen) 
 □  HKZ, MMK sinds ................................(jaartal invullen) 
 □  ISO gecertificeerd, sinds   ....................(jaartal invullen) 
 □  Anders, nl …………………sinds  …...(jaartal invullen) 
        ...........................................sinds  …...(jaartal invullen)
        ...........................................sinds  …...(jaartal invullen) 
               ...........................................sinds  …...(jaartal invullen) 
□ nee, onze organisatie of relevante onderdelen van onze 

organisatie zijn (nog) niet gecertificeerd omdat: 
……………………………………………………………… 
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INDICATOREN;   Specificatie + vragenformulieren per indicator 
 

Naam 
 

Indicator 1A: Tijdigheid van de profylaxe hepatitis B bij kinderen van 
draagsters 

Onderbouwing Het tijdig toedienen van immunoglobuline aan en vervolgens het vaccineren 
tegen hepatitis B van kinderen geboren uit draagsters dient om te voorkomen dat 
deze kinderen via de moeder besmet worden met het virus (profylaxe). Kinderen 
die op jonge leeftijd met het virus besmet worden hebben grote kans op 
dragerschap met op langere termijn sterk verhoogd risico op levercirrose en 
leverkanker. 

Beschrijving Deze indicator geeft het aantal zuigelingen geboren uit moeders die draagster 
zijn van het Hep B-virus (HbsAg positief, zoals vastgesteld binnen de PPS-
screening) dat tijdig de profylaxe ontvangt en welke activiteiten regionaal 
plaatsvinden om de norm te behalen. 

Teller Aantal zuigelingen in 2005 dat op tijd de Hep B-vaccinatie op t=0, t=4mnd en 
t=11mnd heeft ontvangen (in Amsterdam t=0, t=1mnd en t=6mnd) 

Noemer Aantal zuigelingen in 2005 woonachtig in het werkgebied dat in aanmerking 
komt voor de Hep B-profylaxe (met een moeder die draagster is van het virus) 

Definities Tijdige profylaxe Hepatitis B: het op tijd volgen en afronden van het in 
Nederland vastgestelde programma voor kinderen van draagsters. 

Norm 100% 

Deze indicator zal zoveel mogelijk extern worden uitgevraagd. 
 
Vragenformulier bij indicator 1A  
1. Wat zijn in 2005 de gevaccineerde 

aantallen zuigelingen geboren uit moeders 
die draagster zijn van het Hepatitis B-
virus (HbsAg positief, zoals vastgesteld 
binnen de PPS-screening) die op tijd de 
Hepatitis B vaccinatie op  t=0, t=4mnd en 
t=11mnd (in Amsterdam t=0, t=1mnd en 
t=6mnd) ontvangen?  (aantallen invullen)
 

Aantal gevaccineerde zuigelingen op t= 0 mnd:  
……….. 
Aantal gevaccineerde zuigelingen op t= 4 mnd:  
.……..... 
Aantal gevaccineerde zuigelingen op t=11 mnd: 
..……… 
Bron:  ............................Peildatum ................... 
Toelichting: ………………………………... 

2. Wat zijn in 2005 de totale aantallen 
zuigelingen woonachtig in het werkgebied 
van uw instelling  geboren uit moeders die 
draagster zijn van het Hepatitis B-virus 
(HbsAg positief, zoals vastgesteld binnen 
de PPS-screening) die in aanmerking 
komen voor Hepatitis B vaccinatie op  
t=0, t=4mnd en t=11mnd (in Amsterdam 
t=0, t=1mnd en t=6mnd)?  (aantallen 
invullen) 
 

Totaal aantal zuigelingen op t= 0mnd:   
………………… 
Totaal aantal zuigelingen op t= 4mnd:   
………………… 
Totaal aantal zuigelingen op t=11mnd:  
....……………… 
 
Bron: .........................   Peildatum ................... 
Toelichting :   ………………………………. 
 

3. 
 
 
 

Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

........................................................................... 

........................................................................... 
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Naam 1B: Screening: Screening en verwijzing amblyopie (0-4 jaar) 

Onderbouwing Met behulp van de VOV-screening (vroegtijdige opsporing visusstoornissen) 
kan in een vroeg stadium amblyopie worden opgespoord. Hoe eerder de 
behandeling hiervan start des te groter is de kans op het voorkómen van een zgn. 
lui oog. 

Beschrijving Deze indicator geeft inzicht in het aantal kinderen dat daadwerkelijk is gescreend 
en dat i.v.m. een (vermoeden op) amblyopie wordt verwezen en de activiteiten 
die regionaal worden uitgevoerd ten behoeve van de screening. 

Teller Aantal peuters in 2005 dat op t=3jaar en/of t=3jaar+9mnd is gescreend op 
amblyopie 

Noemer Totaal aantal peuters in 2005 dat op t=3jaar en/of t=3jaar+9mnd in het 
werkgebied  

Definities  

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 
 
Vragenformulier bij indicator 1B  

1. Wat was het totaal aantal peuters uit het 
werkgebied van uw instelling dat in 2005 
op t=3jaar en/of t=3jaar+9maanden is 
gescreend op amblyopie?  (aantallen 
invullen) 
 

Aantal peuters gescreend op de tijdstippen 
t = 3 jaar:      ........................... 
t = 3 jaar + 9 maanden: ………………… 
 
Bron ......................   Peildatum  .................. 
Toelichting: ……………………………... 

2. Wat was in 2005 het totaal aantal peuters 
in het werkgebied van uw instelling op 
t=3jaar en/of t=3jaar+9maanden?  
(aantallen invullen) 
 

Totaal aantal peuters in werkgebied op de 
tijdstippen 
t = 3 jaar:      ........................... 
t = 3 jaar + 9 maanden: ………………… 
Bron: ....................... Peildatum ................... 
Toelichting: ………………………………. 
 
 

3. Wat was in 2005 het aantal peuters dat op 
t=3jaar en/of t=3jaar+9maanden i.v.m. een 
vermoeden op amblyopie is verwezen?   
(aantallen invullen) 
 

Totaal aantal verwezen peuters op de tijdstippen 
t = 3 jaar:      ........................... 
t = 3 jaar + 9 maanden: ………………… 
 
 

4. Wat was in 2005 het aantal op t=3jaar 
en/of t=3jaar+9maanden verwezen peuters 
waarbij amblyopie is gediagnosticeerd ?  
(aantallen invullen)  

Totaal aantal verwezen peuters waarbij 
amblyopie is gediagnosticeerd, naar tijdstip van 
verwijzen: 
t = 3 jaar:      ........................... 
t = 3 jaar + 9 maanden: ………………… 
 

5.  Wat was in 2005 het totaal aantal door 
screening gemiste amblyopieën ?  (aantal 
invullen) 

Totaal aantal door screening gemiste 
amblyopieën 
………………………………. 
 

6. Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

....................................................................... 

....................................................................... 
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Naam 1C: Vaccinatiegraad (RVP 0-4 jaar & 4-19 jaar) 

Onderbouwing Vaccineren is de meest efficiënte vorm van preventie. Met een hoge 
vaccinatiegraad wordt bereikt, dat ook de niet-ingeënte jeugd beschermd wordt 
tegen de betreffende infectieziekte (herd-immunity).  

Beschrijving Deze indicator meet het percentage jeugdigen dat op bepaalde leeftijdmomenten 
bepaalde vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft ontvangen.   
Daarnaast geven de aanvullende vragen inzicht in welke activiteiten regionaal 
plaatsvinden om de vaccinatiegraad onder de jeugd te vergroten. 

Teller Het aantal jeugdigen dat in 2005 gevaccineerd is per vaccin(soort): 
voltooide basisserie DKTP-Hib  
1e revaccinatie DKTP-Hib 
men C  
BMR I 
DTP schoolkinderen 
BMR II 
Hep. B 
Pneumokokken 

Noemer Totaal aantal personen dat in 2005 hoort tot de groep die voor de onder de teller 
benoemde vaccinatie in aanmerking komt.  

Definities Vaccinatiegraad: aantal kinderen dat een bepaalde vaccinatie heeft ontvangen 
afgezet tegen de totale populatie die voor de betreffende vaccinatie in 
aanmerking komt, uitgedrukt in %.  

Norm >90% 

 
Deze indicator zal bij de entadministratie worden uitgevraagd.  
 
Vragenformulier bij indicator 1C  

1. Wat was in 2005 het aantal jeugdigen dat 
voor de verschillende vaccinsoorten is 
gevaccineerd? En wat was de omvang van 
elk van de doelpopulaties in 2005? 
(aantallen invullen) 

Totaal aantal jeugdigen dat in 2005 is 
gevaccineerd: …………………….. 
 
Aantal jeugdigen in 2005 
              Gevaccineerd     
Totaal  
- Voltooide basisserie DKTP-Hib: ........... 
- 1e revaccinatie  DKTP-Hib: ........... 
- Men. C:   ........… 
- BMR I :   ........... 
- DTP schoolkinderen:  ........... 
- BMR II :   ........... 
- Hepatitis B :   ........... 
- Pneumokokken :  ........... 
 
Bron:  .................  Peildatum  ..................... 
Toelichting: ……………………………... 

 5. 
 
 

Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

..................................................................... 

..................................................................... 
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Naam 1 D:  Bereik JGZ  

Onderbouwing Om preventieve activiteiten aan zo veel mogelijk kinderen en hun ouders aan te 
kunnen bieden en een hoog rendement te behalen is een hoog bereik 
noodzakelijk.  
Daarnaast is het binnen de JGZ bekend dat ouders en kinderen die geen gebruik 
maken van de zorg vaak als at risk moeten worden beschouwd. 

Beschrijving Aantal kinderen (en hun ouders) dat op bepaalde leeftijdmomenten gebruik 
maakt van contactmomenten uit het uniforme deel van het Basis Taken Pakket 
JGZ 0-19 en welke activiteiten regionaal plaatsvinden om een zo hoog mogelijk 
bereik te behalen. 

Teller Aantal 0 tot 19-jarigen (+ ouders) dat (het afgelopen jaar) gebruik heeft gemaakt 
van de volgende contactmomenten: 6maanden, 18 maanden, 3 jaar 9 maanden, 5 
jaar (groep 2 bo), 10 jaar (groep 7 bo), 13-14 jaar (klas 2 vo)  

Noemer aantal personen van 0 tot 19 jaar woonachtig in de regio (illegalen en 
zwerfjongeren wil je ook meenemen, maar bevinden zich niet in de registraties) 

Definities  

Norm ≥95% per contactmoment (in BANS-akkoord is 100% bereik opgenomen. Als de 
JGZ dit niet haalt de gemeente erop aanspreken). 

 
Vragenformulier bij indicator 1D  

1. Wat is het aantal  0 tot 19 jarigen dat in 
2005 gebruik heeft gemaakt van de JGZ-
contactmomenten op de tijdstippen 6mnd, 
18mnd, 3jaar+9mnd, 5jaar, 10jaar en 
13/14jaar? 
(aantallen invullen) 

   Aantal jeugdigen met 
   JGZ contact op: 
- 6 maanden  ………………. 
- 18 maanden  ………………. 
- 3 jaar + 9 maanden ………………. 
- 5 jaar (groep 2 bo) ………………. 
- 10 jaar (groep 7 bo) ………………. 
- 13/14 jaar (groep 2 vo) ………………. 
 
Bron ...................  Peildatum  ................... 
Toelichting: ……………………………... 

2. Wat is in 2005 het aantal  0 tot 19 jarigen 
woonachtig in uw werkgebied ? 
(aantalen invullen) 

   Totaal aantal  
   jeugdigen op  
   contactmoment  
- 6 maanden  ………………. 
- 18 maanden  ………………. 
- 3 jaar + 9 maanden ………………. 
- 5 jaar (groep 2 bo) ………………. 
- 10 jaar (groep 7 bo) ………………. 
- 13/14 jaar (groep 2 vo) ………………. 
 
Bron  .................... Peildatum  .................. 
Toelichting:  …………………………... 

3. 
 
 

Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

.................................................................... 

.................................................................... 
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Naam 1 E: Overgewicht en Obesitas Jeugd (0-19 jaar) 

Onderbouwing Nederland wordt bedreigd door een epidemie van (ernstig) overgewicht. Naarmate 
dit op jongere leeftijd voorkomt is de kans op morbiditeit en mortaliteit groter. 
Door goede voorlichting over voeding en meer bewegen en goede begeleiding van 
kinderen met overgewicht kunnen latere problemen worden vermeden. 

Beschrijving Deze indicator geeft inzicht in het aantal kinderen met overgewicht, dan wel 
ernstig overgewicht en welke activiteiten regionaal plaatsvinden om overgewicht 
tegen te gaan. 

Teller Aantal 0 tot 19-jarigen in 2005 met overgewicht en/of obesitas op 
contactmomenten 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 13-14 jaar 

Noemer Totaal aantal personen in 2005 per contactmoment in de regio 

Definities Overgewicht & obesitas: gemeten volgens JGZ-signaleringsinstrument 
overgewicht 

Norm Benchmark/trend 

 
Vragenformulier bij indicator 1 E 

 

1. 
 
 
 
 
 

Wat was in 2005 het aantal 0 tot 
19 jarigen met overgewicht en 
met obesitas op de  
contactmomenten:  3jaar, 5jaar, 
10jaar en 13/14jaar?  (aantallen 
invullen) 

   Aantal jeugdigen   
   op contactmoment met: 
   overgewicht     obesitas    totaal 
- 3 jaar         …………        ……….    ……… 
- 5 jaar (groep 2 bo)  …………        ……….    ………  
- 10 jaar (groep 7 bo)  …………        ……….    ……… 
- 13/14 jaar (groep 2 vo)  …………        ……….    ……… 
 
Bron  ...............................   Peildatum  ........................... 
Toelichting   : …………………………………………... 

Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

2. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 

□  ja   > per activiteit een ‘invulformulier activiteiten’  
 invullen 
□   nee>   door naar vraag  3 
 
Toelichting  : ……………………………………………… 
 

 
Non-bereik  

 

3. Worden, in het kader van deze 
indicator specifieke 
doelgroepen niet bereikt? Zo ja, 
welke groepen  
zijn niet bereikt en wat is 
hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□  alle doelgroepen worden bereikt  
□  de volgende doelgroep(en) zijn/worden niet bereikt :  
       
 groep   reden van niet bereik 
.......................................    ................................................ 
.......................................    ................................................ 
 
Toelichting  : …………………………………………... 
 

 4. 
 

Eventuele verdere toelichting 
bij deze indicator 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
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Naam 1F: Roken jeugd (12-19 jaar) 

Onderbouwing Roken is slecht voor de gezondheid. Op de lange termijn lopen rokers een sterk 
verhoogde kans op (long)kanker, hart- en vaatziekten, impotentie etc.. Jaarlijks 
sterft een grote groep mensen ten gevolge van roken. Door het voorkomen van 
het beginnen met roken of het stimuleren van stoppen met roken onder jongeren 
kan veel gezondheidswinst worden behaald. Het is bekend dat degenen die op 
hun 18e jaar roken grote kans lopen als volwassene te blijven roken. 

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over het rookgedrag onder jongeren en 
welke activiteiten regionaal plaatsvinden om roken onder jongeren te 
verminderen. 

Teller Aantal personen dat rookt in de leeftijd van 12 tot 19 jaar in de regio in 2005 op 
het contactmoment 13/14 jaar en voor de totale leeftijdsgroep  

Noemer Totaal aantal personen van 12 tot 19 jaar in 2005 op contactmoment 13/14 jaar 
en in de totale leeftijdsgroep 

Definities Roker: iemand die dagelijks sigaretten (1 of meer)  consumeert  

Norm Benchmark/trend 

 
 
Vragenformulier bij indicator 1F  

1. Wat is het percentage kinderen dat 
in 2005 op de contactmoment13/14 
jaar en in de totale leeftijdsgroep 
rookt ? (percentages invullen) 
 

  Percentage kinderen dat rookt op: 
    
- contactmoment 13/14 jaar ......................... 
- leeftijdsklasse 12 tot 19 jaar ………………. 
 
Bron  .......................   Peildatum  ........................... 
Toelichting   : …………………………………… 
 

2. Wat was in 2005 het percentage 
kinderen dat de eerste sigaret rookt, 
weergegeven per leeftijdscategorie ? 
(percentages invullen)  
 

  Percentage dat eerste sigaret  
  heeft gerookt in leeftijdsklasse:  
-  12-15 jaar   .........................  
-  15-19 jaar   ......................... 

 3. 
 
 
 
 
 
 

Is bij uw instelling bekend wat in 
2005 het percentage kinderen was 
dat rookt op het contactmoment 
13/14 jaar en in de totale 
leeftijdsgroet 12-19 jaar, uitgesplitst 
naar  opleiding? Zo ja, wat waren 
deze percentages? 
(aankruisen + aantallen invullen) 
 
 
 
 
 
 

□   nee 
□   ja, deze aantallen waren: 
                      Percentage jeugdigen   
         dat rookt 
 Opleiding, laag,      t=13/14jaar   ..…………. 
 12 - 19 jaar   ……………    
 Opleiding, midden   t=13/14jaar   ..…………..       
  12 - 19 jaar   ……………    
 Opleiding, hoog       t=13/14jaar   ..…………..       
 12 - 19 jaar   …………… 
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Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

4. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
invullen) 
 

□  ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  5 
 
Toelichting:  ……………………………………… 
................................................................................. 

Non-bereik  
5. Worden, in het kader van deze 

indicator specifieke doelgroepen 
niet bereikt? Zo ja, welke groepen  
zijn/worden niet bereikt en wat is 
hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□  alle doelgroepen worden bereikt  
□  de volgende doelgroep(en) zijn/worden niet bereikt: 
       
 groep   reden van niet bereik 
....................................    ................................................ 
....................................    ................................................ 
....................................    ................................................ 
 
Toelichting  : ………………………………………... 
………………………………………………………. 
 

6. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
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Naam 1G: Alcoholgebruik jeugd (12– 19 jaar) 

Onderbouwing Alcohol misbruik brengt zowel gezondheidsgerelateerde als economische en 
maatschappelijke nadelen met zich mee. Rond de puberteit beginnen jongeren 
met het gebruik van (en het experimenteren met) alcohol. Goede voorlichting en 
een vroege opsporing van het verkeerd gebruiken (misbruiken) van alcohol kan 
grote problemen op later leeftijd voorkomen. 

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over de mate van alcohol gebruik onder 
jongeren en welke activiteiten regionaal plaatsvinden om alcohol gebruik onder 
jongeren te beïnvloeden. 

Teller Aantal 12 tot 19-jarigen dat in 2005 op contactmoment 13/14 jaar en voor de 
totale leeftijdsgroep alcohol gebruikt 

Noemer Totaal aantal 12 tot 19-jarigen in de regio op contactmoment en in totale 
leeftijdsgroep 

Definities Alcohol gebruiker (JGZ): iemand die wekelijks alcohol gebruikt 
Binge-drinking: minimaal 1x per twee weken ≥6 alcoholische eenheden op een 
dag gebruiken 
Doordeweeks: maandag t/m donderdag 
Weekend: vrijdag t/m zondag  

Norm Benchmark/trend 

 
Vragenformulier bij indicator 1G  

1. Wat is het percentage kinderen dat 
in 2005 op het contactmoment 13/14 
jaar en in de totale leeftijdsgroep 12-
19 jaar dat wekelijks alcohol 
gebruikt ? (aantal invullen) 
 

  Percentage kinderen dat alcohol 
  gebruikt op : 
 
-  contactmoment 13/14 jaar    ......................... 
-  leeftijdsklasse 12 tot 19 jaar ………………. 
 
Bron .........................  Peildatum  .................... 
Toelichting: ...................................................... 

2. Wat was in 2005 het percentage 
kinderen dat aan binge-drinking 
doet ? (percentage invullen)  
 

 
% binge-drinkers in leeftijdsklasse 12-19 jaar :  
............... 

3. Wat was in 2005 het gemiddeld 
aantal eenheden alcohol houdende 
dranken dat door 12 – 19 jarigen 
doordeweeks  wordt gedronken ? 
(aantal eenheden invullen) 
 

 
 
aantal eenheden doordeweeks:   ......................... 

4. Wat was in 2005 het gemiddeld 
aantal eenheden alcohol houdende 
dranken dat door 12 – 19 jarigen in 
het weekend wordt gedronken ? 
(aantal eenheden invullen) 
 
 
 

 
 
aantal eenheden weekend :   ......................... 
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5. 
 
 
 
 
 
 

Is bij uw instelling voor 2005 
bekend het percentage kinderen dat 
op het contactmoment 13/14 jaar en 
in de totale leeftijdsgroep 12-19 jaar 
wekelijks alcohol gebruikt, 
uitgesplitst naar opleiding?  Zo ja, 
wat zijn deze percentages? 
(aankruisen + percentages invullen) 
 
 
 

□    nee 
□    ja, deze aantallen waren: 
 Percentage dat alcohol drinkt 
 
      Opleiding, laag,   t=13/14jaar   ……….    
 12 - 19 jaar    ………    
      Opleiding, midden   t=13/14jaar   ………  
 12 - 19 jaar   ………    
      Opleiding, hoog       t=13/14jaar   …….... 
 12 - 19 jaar   ……… 

Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

6. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden? (aankruisen + 
formulier invullen) 
 

□   ja >  per activiteit een ‘invulformulier  activiteiten’ 
 invullen 
□   nee >  door naar vraag  7 
 
Toelichting: …………………………………… 
………………………………………………… 
 

Non-bereik   
7. Worden, in het kader van deze 

indicator specifieke doelgroepen 
niet bereikt? Zo ja, welke groepen  
worden niet bereikt en wat is 
hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□    alle doelgroepen worden bereikt  
□    de volgende doelgroep(en) zijn/worden niet 
 bereikt :  
       
 groep reden van niet bereik 
 .......................     .................................. 
 ........................ .................................. 
Toelichting: ……………................................... 

8. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
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Naam 1H: Veilig vrijen jeugd (12-19 jaar) 

Onderbouwing Condooms geven de meest effectieve bescherming tegen HIV en andere SOA’s 
tijdens de geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn condooms ook een effectief 
voorbehoedsmiddel tegen ongewenste zwangerschap.  

Beschrijving Deze indicator geeft inzicht in het condoomgebruik onder de jeugd en welke 
activiteiten regionaal plaatsvinden om condoomgebruik te bevorderen. (het 
aantal jongeren dat een SOA heeft (gehad) kan als aanvulling gelden. De reden 
waarom niet voor deze vraagstelling is gekozen is omdat hij in de Monitor 
Jeugdgezondheid als facultatief staat vermeld). 

Teller Het aantal 12- tot 19-jarigen dat op contactmoment 13/14 jaar en in de totale 
leeftijdsgroep tijdens de laatste gemeenschap condooms gebruikte  

Noemer Totaal aantal 12- tot 19-jarigen in de regio op contactmoment en in totale 
leeftijdsgroep 

Definities  

Norm Benchmark/trend 

 
Vragenformulier bij indicator 1H  

1. Wat is het percentage kinderen op 
contactmoment 13/14 jaar en in de 
totale leeftijdsgroep 12-19 jaar, dat 
in 2005 tijdens de laatste 
geslachtsgemeenschap condooms 
gebruikte ?  (percentages invullen) 
 

 Percentage kinderen dat  
 bij laatste gemeenschap 
 condooms gebruikte op : 
 
-  contactmoment 13/14 jaar  ....................... 
-  12 tot 19 jaar       ……………. 
 
Bron ...........................  Peildatum ..................... 
Toelichting: ....................................................... 
............................................................................ 
 

 2. Wat was in 2005 het percentage 
kinderen op contactmoment 13/14 
jaar en in de totale leeftijdsgroep 12-
19 jarigen dat geslachts-
gemeenschap heeft (gehad) ? 
(percentages invullen) 
 
 

Percentage kinderen op contactmoment 13/14 jaar dat 
in 2005 dat geslachtsgemeenschap heeft gehad:   
......................... 
 
Percentage van 12-19 jarigen in 2005 dat 
geslachtsgemeenschap heeft gehad: ...............  

  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is bij uw instelling bekend wat in 
2005 het percentage kinderen in de 
leeftijdsklasse van 12-19 jaar dat in 
2005 tijdens de laatste 
geslachtsgemeenschap condooms 
gebruikte, uitgesplitst naar 
opleiding? Zo ja, wat waren deze 
percentages?  
(aankruisen + percentages invullen) 

□  nee 
□  ja, deze percentages waren: 
 Percentage dat condoom  
 gebruikte 
     Opleiding, laag, t=13/14jaar   ..………….          
 12 - 19 jaar   ...…………    
     Opleiding, midden   t=13/14jaar   ....………..       
 12 - 19 jaar   ...…………    
      Opleiding, hoog     t=13/14jaar   …………..       
 12 - 19 jaar   ...…………  
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Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

4. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
invullen) 
 

□  ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  5 
 
Toelichting: ………………………………………… 
................................................................................... 
 

Non-bereik  
 5. Worden, in het kader van deze 

indicator specifieke doelgroepen 
niet bereikt? Zo ja, welke groepen  
worden niet bereikt en wat is 
hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□  alle doelgroepen worden bereikt  
□  de volgende doelgroep(en) zijn/worden niet bereikt: 
       
 groep reden van niet bereik 
 .................................. ...................................... 
 .................................. ...................................... 
 .................................. ...................................... 
 
Toelichting: ............................................................ 
................................................................................. 
 

 6. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

................................................................................. 

................................................................................. 
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Naam 1I: Kindermishandeling jeugd (0-19 jaar) 

Onderbouwing Kindermishandeling is een ernstige bedreiging voor de gezondheid en 
ontwikkeling van kinderen. Bovendien hebben in hun jeugd mishandelde 
volwassenen een grotere kans zelf ook hun kinderen te gaan mishandelen. 

Beschrijving Deze indicator geeft inzicht in het aantal kinderen op bepaalde leeftijdmomenten 
dat i.v.m. een vermoeden op kindermishandeling is aangemeld door de JGZ bij 
het AMK en welke activiteiten regionaal plaatsvinden ten behoeve van 
kindermishandeling. 

Teller Aantal 0-19 jarigen in 2005 met vermoeden van kindermishandeling door JGZ 
verwezen naar AMK en/of aantal 0- tot 19-jarigen op 31-12-2005 ‘at risk’ (basis: 
signaleringslijst/EKD)  

Noemer totaal aantal 0- tot 19-jarigen in de regio op 31-12-2005 

Definities Kindermishandeling = elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders 
of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 

Norm Benchmark/trend 

 
Vragenformulier bij indicator 1I  

1. Wat was in 2005 het aantal 0-19 
jarigen met een vermoeden van 
kindermishandeling,  die door de JGZ 
zijn verwezen naar het advies- en 
meldpunt kindermishandeling  
(AMK) ? (aantal invullen) 
 

Totaal aantal 0-19 jarigen in 2005 met vermoeden 
van kindermishandeling door JGZ verwezen naar 
AMK: 
...................................................... 
 

2. Heeft uw organisatie een meldpunt 
kindermishandeling? Zo ja, hoeveel 
meldingen registreerde dit meldpunt in 
2005? 
 

□  ja  
□   nee  
Aantal geregistreerde meldingen kindermishandeling 
in 2005:  ………………………… 
 

3. Wat was op 31-12-2005 het aantal 0-
19 jarigen in uw werkgebied, waarvan 
het bij uw organisatie bekend is dat zij 
in een keten van hulpverlening zit ? 
(aantal invullen) 
 

Aantal 0-19 jarigen in keten van hulpverlening: 
...................................................... 
  
Bron .........................   Peildatum ............................. 
Toelichting   : ……………………………………… 
……………………………………………………… 
 

4. Wat was op 31-12-2005 het aantal 0-
19 jarigen  ‘at risk’?  (aantal invullen) 
 
 
 
 

Totaal aantal 0-19 jarigen ‘at 
risk’.......................................... 
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Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

5. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere organisaties 
één of meerdere activiteiten 
uitgevoerd om de uitkomsten van deze 
indicator te beïnvloeden?   (aankruisen 
+ invullen) 
 

□  ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  6 
 
Toelichting: ............................................................. 
................................................................................. 

Non-bereik:  
6. Zijn, in het kader van deze indicator 

specifieke doelgroepen niet bereikt? 
Zo ja, welke groepen zijn niet bereikt 
en wat is hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□  alle doelgroepen zijn bereikt  
□  de volgende doelgroep(en) is/zijn niet bereikt :  
       
 groep reden van niet bereik 
 ................................. ..................................... 
 ................................. .................................... 
 ................................. .................................... 
 Toelichting: ..................................................... 
 ......................................................................... 
 

7. Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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Naam 3A: Roken 

Onderbouwing Roken is slecht voor de gezondheid. Op de lange termijn lopen rokers een sterk 
verhoogde kans op (long)kanker, hart en vaatziekten, impotentie, etc. Jaarlijks 
sterft er een grote groep ten gevolge van roken. Roken wordt genoemd in de 
landelijke preventienota en vormt een speerpunt in het beleid van de landelijke 
overheid.  

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over het aantal rokers in de populatie en 
wat er binnen de OGZ gedaan wordt om het roken tegen te gaan 

Teller Het aantal rokers in 2005 in de leeftijdsgroep van 19-65 jaar 

Noemer Aantal inwoners in de betreffende regio in de leeftijdsgroep van 19-65 jaar in 
2005 

Definities Roker: iemand  van 12 jaar of ouder die dagelijks sigaretten (1 of meer) 
consumeert 
Zware roker: iemand die  ≥21 sigaretten per dag consumeert  

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 
 
Vragenformulier bij indicator 3A  

1. Wat was in 2005 het percentage 
personen in uw werkgebied van 19-65 
jaar dat dagelijks sigaretten (1 of 
meer) rookt? (percentage invullen) 
 

Percentage rokers in leeftijdsgroep 19-65 jaar:    
.................... 
 
Bron  ........................   Peildatum  ......................... 
Toelichting : ……………………………………... 
................................................................................ 
 

2. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het percentage personen van 19-65 
jaar  dat 20 of meer sigaretten per dag 
rookt ?  (percentage invullen)  
 

Percentage zware rokers in leeftijdsgroep van 19-65 
jaar: .................... 
 

3a. Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage rokers in de 
leeftijdsklasse  van 19-65 jaar (dat 
dagelijks 1 of meer sigaretten rookt) 
bekend, uitgesplitst  naar etniciteit?  
(aankruisen + invullen) 
 

□   nee 
□   ja, deze percentages waren:  
        Percentage rokers 
       Marokkaans,   ..…………..  
       Turks,    …………… 
       Surinaams,       …………… 
       Antilliaans,   …………… 
       Nederlands,   …………… 
  
Gegevens naar etniciteit zijn ook bekend voor :      
 ………….....................................………………….…. 
  

3b. Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage rokers in de 
leeftijdsklasse van 19-65 jaar 
(dagelijks 1 of meer sigaretten) 
bekend, uitgesplitst  naar opleiding? 
Zo ja, wat waren deze percentages?  
(aankruisen + invullen) 
 

□   nee 
□   ja, deze percentages waren:  
    Percentage rokers 
      Opleiding, laag,          ..………….    
      Opleiding, midden     ..…………..         
      Opleiding, hoog     ..………….. 
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3c. Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage rokers (dagelijks 1 of 
meer sigaretten) in de leeftijdsklasse 
van 19-65 jaar bekend,uitgesplitst  
naar leeftijdsgroep? Zo ja, wat waren 
deze percentages?  (aankruisen + 
invullen) 
 

□   nee 
□   ja, deze percentages waren:  
             Percentage rokers 
     19 – 35 jaar    ..…………... 
     35 – 49 jaar       ..………….. 
     49 – 65 jaar       ..………….. 
 

Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

4. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 

□   ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  5 
 
Toelichting: .................................................................. 
....................................................................................... 
 
 

Non-bereik:  
5. Zijn, in het kader van deze indicator 

specifieke doelgroepen niet bereikt? 
Zo ja, welke groepen zijn niet 
bereikt en wat is hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□   alle doelgroepen zijn bereikt  
□   de volgende doelgroep(en) is/zijn niet bereikt :  
       
 groep            reden van niet bereik 
.......................................    ................................................ 
.......................................    ................................................ 
Toelichting: ...................................................................... 
 

 6. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
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Naam 3B: Alcohol misbruik 

Onderbouwing Alcohol misbruik brengt zowel gezondheidsgerelateerde als economische en 
maatschappelijke nadelen met zich mee. Met een goede voorlichting en vroege 
opsporing van alcohol misbruik kunnen deze problemen zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Alcoholmisbruik wordt genoemd in de landelijke preventienota  en 
vormt een speerpunt in het beleid van de landelijke overheid. 

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over het alcohol misbruik in de bevolking 
en welke activiteiten in de regio plaatsvinden om alcohol misbruik te 
verminderen. 

Teller Aantal excessieve drinkers in leeftijdsgroep 19-65 jaar 

Noemer het aantal inwoners in de betreffende regio in de leeftijdsgroep van 19-65 jaar 

Definities Excessieve drinker: 4-5 glazen/dag op ≥ 5 dagen/ week óf ≥ 6 glazen/dag op 3-4 
dagen/week 
Zeer excessieve drinkers:  ≥ 6 glazen/ dag op ≥ 5 dagen/week  

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
Vragenformulier bij indicator 3B  

1. Wat was in 2005 het percentage 
personen in uw werkgebied in de 
leeftijdsgroep van 19-65 jaar dat 
excessief alcohol drinkt (4-5 glazen 
per dag op 5 of meer dagen per 
week of 6 of meer glazen per dag  
op 3-4 dagen per week) ? 
(percentage invullen) 

Percentage excessieve drinkers in leeftijdsgroep van  
19 - 65 jaar:    .................... 
 
Bron  .......................  Peildatum  .................................. 
Toelichting   : …………………………………………
……………………………………………………….. 
 

2. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het percentage personen in de 
leeftijdsgroep van 19-65 jaar dat 
zeer excessief alcohol drinkt (6 of 
meer glazen per dag op 5 of meer 
dagen per week) ?  (percentage 
invullen)  

Percentage zeer excessieve drinkers in de 
leeftijdsgroep van 19 - 65 jaar: .................... 
 

3a. Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage excessieve alcohol 
drinkers in de leeftijdsgroep van  
19-65 jaar bekend, uitgesplitst  naar 
etniciteit? Zo ja, wat waren deze 
percentages ?  (aankruisen + 
invullen)   
 
 
 
 
 
 
 

□   nee 
□    ja, deze percentages waren: 
   Percentage    
   excessieve drinkers 
      Marokkaans,   …………. 
      Turks,   …………. 
      Surinaams,      …………. 
      Antilliaans,  …………. 
      Nederlands,  …………. 
Gegevens naar etniciteit zijn ook bekend voor :      
.................................................................................. 
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3b Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage excessieve alcohol 
drinkers in de leeftijdsgroep van 19-
65 jaar bekend, uitgesplitst  naar 
opleiding? Zo ja, wat waren deze 
percentages ? (aankruisen + 
invullen)   
 

□   nee 
□   ja, deze percentages waren 
   Percentage    
   excessieve drinkers 
      Opleiding, laag ..…………..    
      Opleiding, midden     ..…………..  
      Opleiding, hoog     ..………….. 
  

3c Is bij uw instelling voor 2005 het 
percentage excessieve alcohol 
drinkers in de leeftijdsgroep van 19-
65 jaar bekend, uitgesplitst  naar 
leeftijdsgroep? Zo ja, wat waren 
deze percentages ?  
(aankruisen + invullen)   
 

□   nee 
□   ja, deze percentages  waren:  
   Percentage    
   excessieve drinkers  
     19 – 35 jaar   …………. 
     35 – 49 jaar      …………. 
     49 – 65 jaar      …………. 
 

Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

4. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 

□  ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
activiteiten’ invullen 

□  nee >  door naar vraag  5 
 
Toelichting  : 
………………………………………………...... 
………………………………………………….. 
 

Non-bereik:  
 5. Zijn, in het kader van deze indicator 

specifieke doelgroepen niet bereikt? 
Zo ja, welke groepen zijn niet 
bereikt en wat is hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□  alle doelgroepen zijn bereikt  
□  de volgende doelgroep(en) is/zijn niet bereikt :  
       
groep   reden van niet bereik 
............................... ................................. 
............................... ................................. 
............................... ................................. 
Toelichting:  ...................................................... 
........................................................................... 
 

6. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

............................................................................ 

............................................................................ 
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Naam 3C: Obesitas 

Onderbouwing Mensen met ernstig overgewicht hebben een hoger risico op het krijgen van 
aandoeningen als hart- en vaatziekten, type II diabetes, kanker, artritis en 
hormonale stoornissen. Daarnaast zijn mensen met een ernstig overgewicht vaak 
beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, sport en ontspanning. 
Obesitas wordt genoemd in de landelijke preventiemonitor en vormt een 
speerpunt in het beleid van de landelijke overheid. 

Beschrijving Deze indicator geeft inzicht in het aantal personen met ernstig overgewicht en 
welke activiteiten regionaal plaatsvinden om overgewicht tegen te gaan. 

Teller Aantal personen met obesitas van  19 – 65 jaar 

Noemer Indexpopulatie 

Definities Ernstig overgewicht: BMI ≥ 30 
Overgewicht: 25 ≤ BMI < 30 
Indexpopulatie: het aantal inwoners in de betreffende regio (van 20 tot en met 64 
jaar) 

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
Vragenformulier bij indicator 3C  

1. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het percentage  personen van 19-65 
jaar met ernstig overgewicht (BMI 
groter of gelijk aan 30)? (percentage 
invullen) 
 

Percentage personen in leeftijdsklasse van 19-65 jaar 
met ernstig overgewicht:    .................... 
 
Bron  .......................  Peildatum  .................................. 
Toelichting   : ………………………………………… 
……………………………………………………….. 
 

 2. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het percentage personen van 19-65 
jaar met overgewicht (BMI tussen 
25 en 30)?  (percentage invullen)  
 

Percentage personen in leeftijdsklasse 19-65 jaar, met 
overgewicht: .................... 
 

Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

 3. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator te 
beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 
 

□   ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  4 
 
Toelichting  : 
……………………………………………… 
 

4. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

........................................................................... 

........................................................................... 
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Naam 4A: Eenzaamheid, depressies, angststoornissen en suïcides 

Onderbouwing Eenzaamheid, angststoornissen en depressies gaan vaak samen en kunnen 
resulteren in gezondheidsklachten (bijvoorbeeld hoofdpijn, slapeloosheid), maar 
ook in ernstige beperkingen in het sociaal en maatschappelijk functioneren van 
mensen en soms in suïcide. 

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over eenzaamheid, depressies en 
angststoornissen en suïcides onder de bevolking en welke activiteiten regionaal 
plaatsvinden om deze variabelen te monitoren en te verminderen. 

Teller Aantal mensen van 19 jaar en ouder met een matige of hoge score op de 
variabelen eenzaamheid, depressieve gevoelens en angststoornissen en het aantal 
personen dat zelfmoord pleegde  

Noemer Totaal aantal inwoners in de leeftijdsgroep van 19 jaar en ouder in de regio 

Definities Scores op basis van eenzaamheidsschaal, schaal voor depressies en schaal voor 
angststoornissen  (conform monitor volwassenen) en suïcides op basis van CBS-
classificatie 

Norm Trend 

  
Vragenformulier bij indicator 4A  

1. Wat waren in 2005 in uw werkgebied 
de percentages  personen van 19 jaar 
en ouder met hoge scores op de 
variabelen eenzaamheid, depressieve 
gevoelens en angststoornissen? 
(percentages invullen) 
 

Percentage personen met een matige score op: 
Eenzaamheid: ....................…………… 
Depressies: …………………………… 
Angststoornissen: ……………………. 
 
Percentage personen met een hoge score op: 
Eenzaamheid: ....................…………… 
Depressies: …………………………… 
Angststoornissen: ……………………. 
 
Bron  .......................  Peildatum  ..................................
Toelichting   : …………………………………………

2. Is bij uw instelling voor 2005 bekend 
het percentage personen van 19 jaar 
en ouder met een matige en hoge 
score op de variabelen eenzaamheid, 
depressie en angststoornissen, 
uitgesplitst  naar leeftijdscategorie?  
 
Zo ja, wat waren deze percentages  
per  leeftijdsgroep?  (aankruisen + 
invullen) 
 

□   nee 
□   ja, deze percentages waren:  
 Percentage personen met een   
 matige / hoge score op  
 eenzaam    depres- angst- 
 heid sies stoornis   
     19 – 35 jaar  ........... ........... ........... 
     35 – 49 jaar  ........... ........... ........... 
     49 – 65 jaar  ........... ........... ........... 
     65 jaar en ouder  ........... ........... ........... 
 

3. Wat was in 2005 het aantal personen 
dat volgens de CBS-registratie 
zelfmoord heeft gepleegd?   
 
 

Aantal personen dat in 2005 zelfmoord pleegde: 
………………… 
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Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

4. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 
 

□   ja >  per activiteit een ‘invulformulier  
 activiteiten’ invullen 
□   nee >  door naar vraag  5 
 
Toelichting:  .............................................................. 
...................................................................................  
 

Non-bereik:  
5. Zijn, in het kader van deze indicator 

specifieke doelgroepen niet bereikt? 
Zo ja, welke groepen zijn niet bereikt 
en wat is hiervan de reden?  
(aankruisen + invullen) 
 

□   alle doelgroepen zijn bereikt  
□   de volgende doelgroep(en) is/zijn niet bereikt :  
       
 groep   reden van niet bereik 
................................. ................................. 
................................. ................................. 
................................. ................................. 
Toelichting: ....................................................... 
........................................................................... 
 

6. Eventuele verdere toelichting bij deze 
indicator 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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Naam 4B: Huiselijk geweld 

Onderbouwing Huiselijk geweld heeft een groet invloed op de lichamelijke en psychische 
gezondheid van de betrokkenen. Het leidt tot een hogere medische consumptie 
en vormt een risico voor de gezondheid.  

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over huiselijk geweld en welke activiteiten 
regionaal plaatsvinden om huiselijk geweld in kaart te brengen en te 
verminderen. 

Teller Aantal meldingen/slachtoffers van huiselijk geweld in 2005 (zoals geregistreerd 
door de politie) 

Noemer Totaal aantal inwoners in de betreffende regio in 2005 

Definities Huiselijk geweld: geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd 
(gezinsleden, familieleden, (ex)partners, vrienden) tegen één of meerdere 
huisgenoten. Het kan gaan om: Psychisch of emotioneel geweld (getreiterd, 
gekleineerd of uitgescholden worden, etc.), lichamelijk geweld (mishandeling, 
schoppen, slaan, etc.), ongewenste seksuele toenadering (seksueel getinte 
opmerkingen, ongewenst aangeraakt, etc.), seksueel misbruik (aanranding of 
verkrachting).  (zie voor definities: Monitor Volksgezondheid) 

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
 
Vragenformulier bij indicator 4B 
 

 

1. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het aantal meldingen/slachtoffers 
van huiselijk geweld, uitgesplitst 
naar  soort geweld en categorieën 
slachtoffers? (aantallen invullen) 
 

Aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de 
thuissituatie naar leeftijd:   
kinderen (0-19 jr) ………………. 
mannen (19-65jr)  ………………. 
vrouwen (19-65jr) ……………….  
ouderen (65jr en ouder) ………………. 
totaal   ………………. 
 
Aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de 
thuissituatie naar soort geweld:   
psychisch/emotioneel geweld ………………. 
Lichamelijk geweld ………………. 
seksuele toenadering ………………. 
seksueel misbruik ……………….  
 
Bron  ............................ Peildatum  ..............................
Toelichting   : …………………………………………...
………………………………………….………………..
 

2. Heeft uw organisatie één of 
meerdere meldpunten voor 
huiselijk geweld? Zo ja, hoeveel 
gevallen van huiselijk geweld zijn 
er in 2005 bij deze meldpunten 
geregistreerd? 

□  ja, nl ………………..  meldpunten  
□   nee  
 
Aantal meldingen van huiselijk geweld bij dit/deze 
meldpunt(en) in 2005 : 
……………………………………………… 
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Activiteiten door eigen of andere 
organisatie(s): 

 

3. Zijn er in 2005 door uw eigen 
organisatie of door andere 
organisaties één of meerdere 
activiteiten uitgevoerd om de 
uitkomsten van deze indicator  
te beïnvloeden?  (aankruisen + 
formulier invullen) 
 

□   ja >  per activiteit een ‘invulformulier activiteiten’ 
      invullen 
□   nee >  door naar vraag  4 
 
Toelichting  : 
……………………………………………… 
 

 Non-bereik   
 4. Zijn, met in het kader van deze 

indicator specifieke doelgroepen 
niet bereikt? Zo ja, welke groepen  
zijn niet bereikt en wat is hiervan 
de reden?  
 
 

□   alle doelgroepen zijn bereikt  
□   de volgende doelgroep(en) is/zijn niet bereikt :  
       
 groep   reden van niet bereik 
.......................................    ................................................
.......................................    ................................................
Toelichting  : 
………………………………………………….... 
…………………………………………………… 
 

 5. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

................................................................................ 

................................................................................ 
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Naam 4C: Risicogroepen OGGZ 

Onderbouwing Problemen die bij de risicogroepen OGGZ voorkomen zijn o.a. het in de war 
zijn, in een isolement raken, vereenzamen, zich verwaarlozen, en overlast 
veroorzaken. Het zijn vaak mensen die hulp nodig hebben maar zelf deze niet 
willen, kunnen of durven te vragen. Het gaat hierbij niet alleen om de zichtbare 
groep op straat, maar ook om de onzichtbare groep mensen die in hun woning 
een marginaal bestaan leidt. Dit leidt tot een slechtere gezondheid van de mensen 
behorend tot deze groep. Het is de taak van de bemoeizorg ervoor te zorgen dat 
deze mensen succesvol in de reguliere zorg terechtkomen.   

Beschrijving Deze indicator geeft informatie weer over het aantal personen dat geregistreerd 
staat, omdat ze een potentieel risico lopen vanuit het oogpunt van de OGGZ. 
Tevens geeft de indicator informatie weer over de activiteiten die regionaal 
plaatsvinden om grip te krijgen op de risicogroep OGGZ. 

Teller Aantal personen van 12 jaar of ouder behorend tot de risicogroep voor de OGGZ 
in 2005 

Noemer Totaal aantal inwoners van 12 jaar of ouder in de regio in 2005 

Definities  

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
Vragenformulier bij indicator 4C 
 

 

1. Wat waren in 2005 de 
geregistreerde aantallen 
huisuitzettingen, overlast-
meldingen, aanvragen voor 
schuldsanering,  IBS maatregelen, 
BOPZ-maatregelen, veelplegers, 
gevallen van woningvervuiling, 
harddrugverslaafden, dak- en 
thuislozen, aantal ‘bemoeizorgers’ 
door GGZ binnengehaald in uw 
werkgebied?  (aantal invullen) 
 

Aantallen in 2005 geregistreerde (gevallen van) : 
 
   Aantal Bron 
- huisuitzettingen  ............ ............................... 
- overlastmeldingen ............ ............................... 
- aanvraag schuldsanering ............ ............................... 
- IBS   ............ ............................... 
- BOPZ maatregel ............ ............................... 
- veelplegers  ............ ............................... 
- woningvervuiling ............ ............................... 
- harddrugverslaafden ............ ............................... 
- dak- en thuislozen ............ ............................... 
- aantal ‘bemoeizorgers’     
  bij GGZ binnengehaald   ………. ……………………
 
Toelichting   : ………………………………………… 
………………………………………………………... 
 

2. Is er in het werkgebied van uw 
instelling een meldpunt/platform 
OGGZ? 

□  ja,  
□   nee   
 
Toelichting   : 
…………………………………………..................... 
……………………………………………………..... 

 3. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 
 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
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Naam 5A: Geluidsoverlast 

Onderbouwing Geluidsoverlast kan leiden tot ergernis, verstoorde nachtrust en cardiovasculaire 
aandoeningen. (RM 126: rapport RIVM 2005) 

Beschrijving  

Teller Aantal door geluidsoverlast ernstig gehinderde personen in 2005 (RIVM) 

Noemer Indexpopulatie in 2005 

Definities Indexpopulatie: het aantal inwoners in de betreffende regio 
Definitie geluidsoverlast: RIVM 

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
Vragenformulier bij indicator 5A 
 

 

1. Wat was op 31-12-2005 in uw 
werkgebied het aantal door 
geluidsoverlast ernstig gehinderde 
personen  (aantal invullen) 
 

Aantal door geluidsoverlast ernstig gehinderde 
personen:   .................... 
 
Bron  ....................  Peildatum  ...................................... 
Toelichting   : …………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 

2. Zijn de gegevens met betrekking 
tot de aantallen door 
geluidsoverlast ernstig gehinderde 
personen voor 2005 ook 
beschikbaar per stadsdeel?  
(aankruisen) 
 

□  ja 
□   nee 
 
Toelichting   : …………………………………………...
…………………………………………………………...
 
 

3. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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Naam 5B: Binnenhuismilieu 

Onderbouwing Een groot deel van de tijd wordt in een binnenomgeving, en dan met name in 
het eigenhuis, doorgebracht. Het binnenhuismilieu is dan ook van grote invloed 
op de gezondheid. 

Beschrijving  

Teller Aantal personen woonachtig in huizen met een grotere kans op een verhoogde 
concentratie verbrandingsproducten en/of vochtigheidsproblemen en/of een 
grotere kans op een verhoogde concentratie van allergenen en andere 
biologische agentia  

Noemer Totaal aantal inwoners in de betreffende regio 

Definities  

Norm Benchmark/trend/absoluut getal 

 
Vragenformulier bij indicator 5B  

1. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het aantal personen dat woonachtig 
is in huizen met een grotere kans op 
een verhoogde concentratie 
verbrandingsproducten en/of 
vochtigheidsproblemen en/of een 
grotere kans op een verhoogde 
concentratie van allergenen en 
andere biologische agentia ? (aantal 
invullen) 
 

Aantal personen met grotere kans op slecht 
binnenhuismilieu:   .................... 
 
Bron  ....................  Peildatum  ......................................
Toelichting   : ………………………………………….
………………………………………………………….
 

2. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het aantal personen woonachtig  in 
huizen met een grotere kans op een 
verhoogde concentratie 
verbrandingsproducten (aantal 
invullen) 
 

Aantal personen in huizen met grotere kans op 
verhoogde concentratie verbrandingsproducten: 
.................... 

3. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het aantal personen woonachtig  in 
huizen met vochtigheids-
problemen? (aantal invullen) 
 

Aantal personen in huizen met vochtproblemen:   
.................... 

4. Wat was in 2005 in uw werkgebied 
het aantal personen woonachtig  in 
huizen met een grotere kans op een 
verhoogde concentratie van 
allergenen en andere biologische 
agentia?(aantal invullen) 
 

Aantal personen in huizen met grotere kans op 
verhoogde concentratie allergenen en andere 
biologische agentia:   .................... 

5. Eventuele verdere toelichting bij 
deze indicator 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
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INVULFORMULIER  ACTIVITEITEN  
 
 
 
1 In het invulformulier heeft u aangegeven dat er in 2005 één of meerdere activiteiten zijn 

uitgevoerd om de uitkomsten van een indicator te beïnvloeden. Op welke indicator hebben 
deze activiteiten betrekking? (s.v.p. nummer en naam van de betreffende indicator overnemen 
van het invulformulier) 

  
 betreft indicator :  
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 
2 Zijn de activiteiten die in 2005 zijn uitgevoerd om de uitkomsten van deze indicator te 

beïnvloeden uitgevoerd door uw eigen organisatie of door een andere organisatie? 
 

□  eigen organisatie 
□   andere organisatie, nl:  ……………………………………………………………. 

 
 
3 Wilt u, met betrekking tot de hierboven genoemde activiteit aangeven: 
 - waaruit deze activiteit bestond? 
 - de effecten van deze activiteit? 
 - de doelgroepen waarop deze activiteit was gericht, inclusief het bereik binnen de 

doelgroep? 
 
 

 
a.  Activiteit  
  
 a1.  Waaruit bestond deze activiteit? (omschrijven)  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
  

a2. Is door (of in opdracht van) uw organisatie nagegaan of de uitgevoerde activiteit 
resultaat heeft gehad?  
Zo ja, op welke wijze en wat waren de uitkomsten van dit onderzoek ? 
□  ja, er is onderzoek gedaan naar de resultaten/effecten van deze activiteit 

  □  nee, er is (nog) geen onderzoek gedaan naar de resultaten/uitkomsten van deze 
activiteit, omdat  ................................................................................................. 

               
 a3. Als er onderzoek is gedaan naar de resultaten/effecten van de activiteit , kunt u dan 

een beschrijving geven van dit onderzoek, door welke organisatie dit onderzoek is 
uitgevoerd en wat de uitkomsten waren van dit onderzoek?  

       
omschrijving effectonderzoek uitgevoerd door uitkomst(en) 
................................................ □  eigen organisatie .............................. 
................................................ □  anders, nl .............................. 
................................................ ............……………….  ..............................      
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a4. Op welke doelgroep(en) was de activiteit gericht en wat was het bereik binnen de 

doelgroep(en)? 
Doelgroep 1 …………………………       bereik  …………….…….............. 
Doelgroep 2 …………………………       bereik ….………………............... 
Doelgroep 3 …………………………       bereik ….………………............... 

 
a5.  Zijn er, naast de bij a.1 omschreven activiteit, door uw eigen organisatie of door 

andere organisaties nog andere activiteiten uitgevoerd om de uitkomsten van deze 
indicator te beïnvloeden?   

          
□  ja     >  wilt u s.v.p. nog een ‘invulformulier activiteiten’ invullen 
□  nee  >   terug naar het invulformulier 

 
a6. Eventuele verdere toelichting op de activiteit of dit invulformulier (omschrijven)  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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