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Gezondheidsenquête 

De Gezondheidsenquête (GE) geeft sinds 1981 een 

overzicht van ontwikkelingen in… 

 

- gezondheid 

- zorggebruik 

- leefstijl 

- preventief gedrag 



Gezondheidsenquête en POLS 

1997-2009 

 

POLS 

 

grote steekproef: 

basisvragenlijst (ook gezondheidsvariabelen) 

 

deelpopulatie 

o.a. gezondheidsmodule 



steekproef 
- iedere maand 
- niet in instellingen 
- 0 jaar en ouder 

 
waarneming 
- t/m 11 jaar: proxi, 12 jaar en ouder: zelf  

 
weging 

 
 

 

 

Gezondheidsenquête 



Gezondheidsmonitor 

eens in de 4 jaar samenwerking GGD’en, RIVM en CBS: 
2012, 2016, 2020 

 
 

samenvoeging data uit CBS Gezondheidsenquête en GGD 
monitors volwassenen en Ouderen 

 
 

400 duizend respondenten 19+ 
 laagregionale cijfers  



Reeksbestand 

alle respondenten met een aantal kernvariabelen uit de 

Gezondheidsenquêtes vanaf 1997 

 

volgen in verschillende registers, zowel op thema 

gezondheid als op andere thema’s 

 

zowel retrospectief als prospectief 

 

 

 

 

 

 



Een bestand in ontwikkeling 

wordt voortdurend aangevuld 

 

in de lengte met nieuwe respondenten uit ieder nieuw 

enquêtejaar 

 

 



momenteel 1.200.000 respondenten 
 



Een bestand in ontwikkeling 

wordt voortdurend aangevuld:  

 

in de breedte met onderwerpen die minstens in een aantal 

jaren zijn bevraagd  

 

momenteel zo’n 20 inhoudelijke variabelen 

 

alle respondenten blijven eenvoudig koppelbaar aan de 

afzonderlijke jaarbestanden 

 

 



Voorbeeld variabelen over 
alcoholgebruik 

Gezondheidsenquête 
1997-2000 alcohol alcohdag alcowend alcoweek 
2001-2004 dvr15a v27 v28 v29 v30 v31 v32 
2005-2009 JRALCOHO freqalc dvr15a v27 v28 v29 v30 v31 v32 
2010-2011 SrAlchol1 wannralc DdwAlc DagDdwk GlasDdwk  
 WEndAlc DagWEnd GlasWEnd 
2012-2013 AlcoholSr1 WannrAlc DdwkDag DdwkGlas WEndDag        
 WEndGlas 
2014-2017 GEZVRGAlcohol GEZVRGAlcoholWeekDagen        
 GEZVRGAlcoholWeekGlazen GEZVRGAlcoholWeekendDagen 
 GEZVRGAlcoholWeekendGlazen GEZAFLGlazenAlcoholPP  
 
Gezondheidsmonitor:  
2012  LFALB206 LFALB207 LFALA201 LFALA208 LFALA210 LFALB215 
 LFALB216 
2016  LFALAA206 LFALAA207 alcdgn_wkd alcdgn_ddw LFALAA215 
 LFALAA216 



Samenvoeging in reeks 

Alcoholglaspweek  

gemiddeld aantal glazen alcohol per week 

 

Alcoholdagen  

aantal dagen per week dat iemand gemiddeld drinkt 

 

 



Alcoholcategorie  

Indeling alcoholgebruik in 5 categorieën (glazen per week) 

 

excessief:   >21 ♀     >28 ♂ 

stevig:   >14 en <=21 ♀   >21 en <=28 ♂ 

veel:    >7 en <=14 ♀    > 14 en <= 21 ♂ 

matig:   >1 en <=7 ♀    > 1 en <=14 ♂ 
drinkt niet, nauwelijks: 0 -1 
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Koppelsleutel reeksbestand 



Voorbeeld aantal achtergrondvariabelen 



Voorbeeld aantal (leefstijl)variabelen 



Volgen in registers, voorbeeld sterfte  



Volgen in registers, voorbeeld sterfte  

Uit SSB 
 
 
GBAOVERLIJDENTAB 
 
GBAMIGRATIEBUS 
 
DO (doodsoorzaken) 



Volgen in registers, voorbeeld sterfte  
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Publicatie in het NTVG 

 

 

 

 



rookcategorie  
indeling variabele in reeksbestand 

zwaar:  dagelijks >= 20 sigaretten 

 

matig:  dagelijks < 20 sigaretten 

 

licht:  rookt niet dagelijks 

 

ex-roker:  vroeger dagelijks gerookt 

 

nooit:   nooit gerookt 

 



Cumulatieve sterfte naar rookgedrag 
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Cumulatieve sterfte, inclusief 
doodsoorzaken  

27 



In de toekomst 

meer longitudinaal onderzoek door koppeling van  

enquête-informatie aan registerinformatie 

 

we hopen dat ook externe onderzoekers van het 

reeksbestand gebruik gaan maken 



Vragen? 

? 


