
Verantwoording monitor gezondheid 

 
1. Aanleiding en doel 

Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde mensen hebben over het algemeen een betere 

kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op de zorg. Daardoor 

participeren zij beter in de maatschappij. Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid in 

Nederland. De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren sterk gestegen tot 79 jaar voor 

mannen en 83 jaar voor vrouwen (RIVM, 2016). Ook in Fryslân is dat het geval. Dit is vooral te 

danken aan verbeterde zorg en preventie. Echter zijn er wel grote gezondheidsverschillen. Inwoners 

met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en zelfs achttien 

jaar in minder goede ervaren gezondheid dan hoger opgeleiden (VTV, 2018). Deze monitor geeft 

een overzicht van de gezondheid van inwoners van Fryslân. Hierbij wordt er ingezoomd op leeftijd- 

en opleidingsverschillen. De monitor kan gebruikt worden als input voor dialoog en discussie over 

hoe het staat met de gezondheid in Fryslân en kan in samenhang met andere thema’s worden 

bekeken.   

 

2. Keuze van de indicatoren 

In de monitor wordt een breed beeld gegeven van de gezondheid in Fryslân.   

Ervaren gezondheid 

De ervaren gezondheid weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid en is een 

samenvattende gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in 

kwestie.  

Aandoeningen 

Het hebben van een langdurige aandoening kan voor beperkingen zorgen, waardoor inwoners zich 

minder gezond voelen en minder goed kunnen participeren in de maatschappij.  

Psychische gezondheid 

Psychische ongezondheid heeft een negatieve impact op het algehele welzijn. Het kan leiden tot 

allerlei klachten, minder weerstand en uitval in de maatschappij. 

Overgewicht 

Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s. Dit kan leiden tot allerlei 

gezondheidsklachten en ziekten.  

Beweging 

Voldoende bewegen verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, 

depressieve symptomen en bij ouderen botbreuken.   

Genotmiddelen 

Het gebruik van genotmiddelen, zoals tabak, alcohol of drugs kan een sterk negatief effect hebben 

op de gezondheid van mensen en daarmee leiden tot verzuim of uitval in de maatschappij.   

 

3. Definities van gebruikte begrippen 

(Zeer) goede ervaren gezondheid 

Het oordeel over de eigen gezondheid. Dit kan betrekking hebben op zowel de lichamelijke als de 

geestelijke gezondheid. Voor het meten van de ervaren gezondheid is aan de respondenten 



gevraagd ‘hoe is over het algemeen uw gezondheid?’ Voor een goede ervaren gezondheid zijn de 

antwoord categorieën ‘goed’ en ‘zeer goed’ bij elkaar opgeteld.  

 

Aandoeningen 

Chronische aandoening: respondenten die op het moment van afname van de vragenlijst één of 

meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben. Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of 

langer.   

Beperkt in activiteiten door langdurige ziekte: respondenten die op het moment van afname van 

de vragenlijst aangeven dat zij sinds 6 maanden of langer (ernstig) beperkt worden in activiteiten 

die mensen gewoonlijk doen.  

COPD en Astma: verzekerden die medicijnen gebruiken voor COPD en/of astma.  

Diabetes: verzekerden die medicijnen gebruiken voor diabetes. 

Hartfalen: verzekerden die medicijnen gebruiken voor hartfalen. 

Kanker: verzekerden die medicijnen gebruiken voor kanker.  

Reuma: verzekerden die medicijnen gebruiken tegen reuma.   

 

Matig tot hoog risico op depressie 

Matig tot ernstig risico op depressie: Voor het meten van het risico op depressie is gebruik 

gemaakt van de screeningsvragenlijst (Kessler-10). De antwoorden op de Kessler-10 worden 

samengevat in een score. Naarmate een persoon hoger scoort, is het risico op psychische 

problemen groter. 

 

Ggz-behandeling 

Ggz-patiënt: iemand die minimaal één declaratie heeft in de eerstelijns ggz of tweedelijns 

ggz of minimaal één declaratie heeft voor een consult POH-GGZ of een zorgzwaartepakket B 

of C heeft. 

Met verblijf: patiënten ggz waarvoor minimaal één verblijfscomponent is gedeclareerd. 

Zonder verblijf: patiënten GGZ die ambulant worden behandeld (zonder te worden  

opgenomen). 

Angst: patiënten die behandeld worden voor de diagnose angst. 

Bipolair: patiënten die behandeld worden voor de diagnose bipolair 

Crisis: patiënten die acute psychische zorg nodig hebben. 

Depressie: patiënten die behandeld worden voor de diagnose depressie. 

Eetstoornissen: patiënten die behandeld worden voor een eetstoornis. 

Generalistische Basis GGZ: patiënten met lichte tot matige klachten. De behandeling is  

kortdurend. 

Langdurige GGZ: patiënten met zware of gespecialiseerde psychische problematiek. De 

behandelingen zijn meestal langer van duur. 

Persoonlijkheid: patiënten die behandeld worden voor een persoonlijkheidsstoornis. 

POH GGZ: patiënt die een behandeling heeft gehad van een praktijkondersteuner huisarts. 

Schizofrenie: een ziekte waarbij mensen kwetsbaar zijn voor het krijgen van psychoses.  

Somatoforme stoornissen: patiënten die behandeld worden voor een psychische aandoening 

Waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak  

(lichamelijke ziekte) gevonden is. 

Verslaving: patiënten die behandeld worden voor een verslaving aan alcohol of overige 

middelen. 

ZZP B: patiënten die vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling  

nodig hebben die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. 



ZZP C: patiënten die verblijven in een beschermde woonomgeving en waarbij behandeling  

niet meer op de voorgrond staat.  

 

Overgewicht 

BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.  

Overgewicht: respondenten met een BMI van 25 of hoger 

 

Beweegrichtlijnen 

Minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, 

verspreid over diverse dagen. En minstens tweemaal per week spier- en botversterkende 

activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.  

Wekelijks sporten: respondenten die minstens één keer per week aan sport doen.   

 

Genotmiddelen 

Rokers: respondenten die aangeven dat zij weleens roken 

Ex-rokers: respondenten die aangeven dat zij vroeger gerookt hebben.  

Ooit cannabis gebruikt: respondenten die aangeven dat zij ooit cannabis hebben gebruikt. 

Recent cannabis gebruikt: respondenten die op het moment van afname van de vragenlijst 

aangeven dat zij in de afgelopen vier weken cannabis hebben gebruikt.  

Ooit harddrugs gebruikt: respondenten die aangeven dat zij weleens amfetamine, XTC, LSD, 

cocaïne, heroïne, GHB of ketamine hebben gebruikt.  

Recent harddrugs gebruikt: respondenten die op het moment van afname van de vragenlijst 

aangeven dat zij in de afgelopen vier weken amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne, GHB of 

ketamine hebben gebruikt.  

Overmatig alcoholgebruik: respondenten die gemiddeld meer dan 14 glazen (man) of 7 

glazen (vrouw) per week drinken. Zware drinker: respondenten die minstens één keer per 

week minstens 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen per dag drinken.  

 

Opleidingsniveau 

De hoogst voltooide opleiding is: 

Laag opgeleid: basisonderwijs, praktijkonderwijs, vmbo 

Middelbaar opgeleid: havo, vwo of mbo 

Hoog opgeleid: hbo-opleiding of universitaire opleiding 

 

 

4. Bronnen 

GGD Gezondheidsmonitor  

GGD Fryslân doet elke vier jaar onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Friese bevolking 

door vragen voor te leggen aan inwoners van Fryslân. Voor deze monitor is gebruik gemaakt van 

data over ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, depressie, chronische aandoeningen, 

bewegen en overgewicht afkomstig uit de Gezondheidsmonitor 19+ (2012, 2016).     

Meer informatie: GGD Gezondheidsmonitor 19+ 

 

 

 

 

 

https://www.ggdfryslan.nl/professionals/cijfers-en-onderzoek/gezondheidsmonitor-19plus/


Vektis Intelligence 

Vektis Intelligence biedt cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland om 

bij te dragen aan de transparantie van de zorg in Nederland. Voor deze monitor is er gebruik 

gemaakt van data over ggz-behandelingen en medicijngebruik van de vijf meest voorkomende 

chronische aandoeningen.  

Meer informatie: Vektis Intelligence.  
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Contact – voor meer informatie of vragen 

In deze monitor wordt gebruik gemaakt van cijfers van de Gezondheidsmonitor volwassenen en 

ouderen van GGD Fryslân. Meer cijfers en informatie over de Gezondheidsmonitor volwassenen 

en ouderen kunt u vinden op de website van GGD Fryslân. Ook kunt u contact opnemen met het 

team epidemiologie van GGD Fryslân (epidemiologie@ggdfryslan.nl of 088 22 99 222). 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de monitor? Dan kunt u contact opnemen met: 

 

Sibilla Hoekstra 

Onderzoeker 

shoekstra@fsp.nl 

06 114 935 28 

 

25 maart 2019 
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