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Indicatoren Gezondheid 2019-2022  
 

Inleiding 
Het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 is aanleiding om een herformulering te doen van de 
indicatoren, waarover wij aan het bestuur rapporteren. In deze notitie doen we per jaar een voorstel 
voor te rapporteren indicatoren. De indicatoren sluiten aan op het Beleidsplan 2019-2022 en zijn 
gebaseerd op betrouwbare data.  
 
De indicatoren zijn integraal onderdeel van het jaarverslag uit de planning & control cyclus.  
 

Doel 
Het doel van de rapportage op indicatoren gezondheid is gemeenten mee te nemen in: 
 

1. Jaarlijks de ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking, waarbij we 
ons richten op thema’s uit het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 

2. Jaarlijks de ontwikkeling van preventief (gezondheids)beleid in het kader van de thema’s 
uit het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022: hoe schuiven we op in preventie? 

 
De rapportage op indicatoren gezondheid zegt niets over de effectiviteit van beleid of interventies.   
 

Ontwikkelingen 
We zien een toenemende tendens naar behoeftegericht werken en zelfregie. In JGZ 3.0 omarmen we 
deze tendens. Burgers bepalen in overleg met de professional wat zij nodig hebben en wanneer. Het 
is niet langer aan de orde om te werken vanuit vaste contactmomenten of een vaste lijst met 
onderwerpen voor de hele populatie. Het dossier is in de eerste plaats bedoeld om voor het individu 
en de professional een heldere verslaglegging te doen, waarmee de ontwikkeling van het individu 
gevolgd wordt. Het dossier is geen systematische dataverzameling, die iets zegt over de Friese 
populatie. Dit gegeven is bepalend in het gebruik van de bronnen.  
 

Bronnen 
Als bronnen voor de indicatoren gezondheid, maken we gebruik van de Gezondheidsmonitor 0-100, 
interne registraties, interviews met sleutelfiguren in de organisatie, en externe onderzoeksgegevens 
en beleidsinformatie.  
 

Uitwerking indicatoren gezondheid 
Per thema van het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 is een uitwerking voor de rapportage op 
indicatoren gezondheid. Het betreft een jaarlijkse rapportage, met daarin overall de beschouwende 
vragen: 

- Is de ingezette koers nog steeds de juiste? 
- Wat vraagt om aanscherping of bijstelling?  

 
Kenmerken van de rapportage zijn: kort, overzichtelijk, prettig leesbaar, toegankelijk, relevant, 
aansluitend bij het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022, integraal onderdeel van de 12-
maandsrapportage.  
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Thema 1: Leefstijl en vitaliteit 

Bij dit thema formuleren we onderwerpen roken, alcohol, overgewicht en schoolverzuim.  
 

Onderwerp: roken 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
2019 % ouders van kinderen dat rookt Kindmonitor 2015, 2018 
2020 % jongeren dat ooit heeft gerookt / dagelijks rookt Go Jeugd 2016, 2019 
2021 % volwassenen dat rookt Gezondheidsmonitor 

2016, 2020 
Jaarlijks Trends in de samenleving op basis van (landelijk) 

onderzoek en beleidsontwikkelingen, aangevuld 
met kwalitatieve informatie van medewerkers op 
basis van jaarplan.  

CBS, Trimbos, RIVM, 
etc. 
 
Interne kwalitatieve 
informatie. 

 
Onderwerp: alcohol 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
2019 % ouders van kinderen dat alcohol drinkt Kindmonitor 2015, 2018 
2020 % jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken  

% jongeren dat recent binge heeft gedronken 
Go Jeugd 2016, 2019 

2021 % volwassenen dat overmatig alcohol drinkt Gezondheidsmonitor 
2016, 2020 

Jaarlijks Trends in de samenleving op basis van (landelijk) 
onderzoek en beleidsontwikkelingen, aangevuld 
met kwalitatieve informatie van medewerkers op 
basis van jaarplan.  

VNN, Trimbos, CBS, 
RIVM etc. 
 
Interne kwalitatieve 
informatie. 

 
Onderwerp: overgewicht 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
2021 % volwassenen met matig overgewicht en obesitas Gezondheidsmonitor 

2016, 2020 
Jaarlijks % kinderen met overgewicht. Betreft kinderen die in 

schooljaar x een contactmoment groep 7 hebben 
gehad.  
Trends in de samenleving op basis van (landelijk) 
onderzoek en beleidsontwikkelingen, aangevuld 
met kwalitatieve informatie van medewerkers op 
basis van jaarplan. 

Registratie JGZ 
 
CBS, RIVM, etc.  
 
Interne kwalitatieve 
informatie. 

 
Onderwerp: schoolverzuim 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
2020 % jongeren dat recentelijk heeft verzuimd (ziekte, 

spijbelen) 
Go Jeugd 2016, 2019 

Jaarlijks Trends in de samenleving op basis van (landelijk) 
onderzoek en beleidsontwikkelingen, aangevuld 
met kwalitatieve informatie van medewerkers. 

DUO, OCW, leerplicht, 
etc.  
 
Interne kwalitatieve 
informatie. 
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Thema 2: Lokale leefwereld 

Bij dit thema formuleren we onderwerpen GIDS-aanpak en ouderengezondheidszorg.   
 

Onderwerp: GIDS aanpak 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks Aantal gemeenten waarbij de GGD geadviseerd 

heeft bij de GIDS aanpak. 
Aantal gemeenten waarbij de GGD (een deel van) 
de uitvoering van de GIDS aanpak op zich neemt.  

Interne kwalitatieve 
informatie teams beleid 
& advies.   

 
Onderwerp: Ouderengezondheidszorg 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks Aantal gemeenten waarbij de GGD geadviseerd 

heeft op ouderengezondheidszorg 
 

Interne kwalitatieve 
informatie teams beleid 
& advies.   

 
 

Thema 3: Gezonde leefomgeving 
Bij dit thema formuleren we onderwerpen omgevingsvisie, kinderopvang en infectieziekten.  
 

Onderwerp: Omgevingsvisie 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur 

rapporteren? 
Bron 

Jaarlijks Aantal gemeenten waarbij de GGD 
betrokken is op de omgevingsvisie.   
Aantal gemeenten waarbij de GGD 
geadviseerd heeft op omgevingsvisie. 
 

Interne kwalitatieve informatie 
teams beleid & advies en 
projectleider/aandachtsfunctionaris 
Gezonde Leefomgeving. 

 
Onderwerp: Kinderopvang 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks % groene profielen kinderopvang (kinderdagverblijf 

en buitenschoolse opvang). 
 

Interne registratie THZ 
 
 

 Indien beschikbaar aangevuld met landelijk 
onderzoek en beleidsontwikkelingen. 

 

 
Onderwerp: Infectieziekten 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks Vaccinatiegraad 

 
Interne registratie THZ 
 
 

 Indien beschikbaar aangevuld met landelijk 
onderzoek en beleidsontwikkelingen. 

RIVM 

 
 

Thema 4: Zorg & veiligheid 
Bij dit thema formuleren we onderwerpen kindermishandeling, GROP en suïcides.  

 
Onderwerp: kindermishandeling 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
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2020 % jongeren dat ooit te maken heeft gehad met 
mishandeling 

Go Jeugd 2016, 2019 

Jaarlijks Trends in de samenleving op basis van (landelijk) 
onderzoek en beleidsontwikkelingen, aangevuld 
met kwalitatieve informatie van medewerkers. 

Veilig thuis, Kinderen in 
Tel, etc.  
 
Interne kwalitatieve 
informatie. 

 
Onderwerp: GROP 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks Aantal opschaling naar GROP 

Aantal PSH processen 
 
 

Interne 
registratie/informatie 
GROP functionaris, 
coördinator PSH 
 
 

 Indien beschikbaar aangevuld met landelijke 
beleidsontwikkelingen. 

RIVM, GGD Nederland 

 
Onderwerp: Suïcides 
Jaar Waarover willen we aan het bestuur rapporteren? Bron 
Jaarlijks Aantal suïcides 

 
CBS 
 

 Indien beschikbaar aangevuld met landelijk 
onderzoek en beleidsontwikkelingen. 

 

 
De hoofdambitie van het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 richt zich op het verminderen van 
ongezonde levensjaren. Aan het einde van de beleidsperiode verwachten we dat het RIVM de 
gezonde levensverwachting opnieuw heeft gepubliceerd. Dit biedt inzicht in de trend in gezonde 
levensverwachting.   
 


