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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Simulatiegewichtbestanden Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-

kern.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/onze-diensten/customised-services-microdata/microdata-conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2014 t/m 2019. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Door deze bestanden te koppelen aan de betreffende GECON-jaarbestanden en het 

gekoppelde bestand vervolgens te wegen met de simulatieweegvariabelen, kunnen de 

simulatie uitkomsten gereproduceerd worden. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te 

raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema Bevolking. 

Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gecon-gezondheidsenquete-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Simulatiegewichtbestanden Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-kern ”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Beschrijving 

De CBS-Gezondheidsenquête heeft als doel het geven van een beschrijving van (de 

ontwikkeling in) de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. 

Sinds 2014 wordt daarbij voor het onderdeel leefstijl samengewerkt met enkele externe partijen, 

waaronder RIVM en Trimbos, in het kader van de Leefstijlmonitor. Het onderzoek betreft een 

steekproef met jaarlijks een kleine 10 duizend respondenten. 

Methodologie 

Sinds 2014 verloopt het dataverzamelingsproces van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-

kern (GE/LSM-k) via internet en via aan-huis-interviews. Steekproefpersonen wordt in eerste 

instantie gevraagd de vragenlijst in te vullen via internet. Als dat geen respons oplevert worden 

deze personen aan huis benaderd door een interviewer. Sinds 2014 zijn stapsgewijs enkele 

wijzigingen aangebracht in deze dataverzamelingsstrategie. Een belangrijke wijziging is de 

invoering van de zogeheten doelgroepenbenadering. De doelgroepenbenadering houdt in dat 

personen die niet via internet responderen niet meer allemaal benaderd worden voor een aan-

huis interview, maar dat dat selectief gebeurt. Van de internet non-respondenten uit groepen die 

via internet relatief veel responderen wordt maar een klein deel her benaderd voor een aan-huis 

interview. Van de internet non-respondenten uit groepen die via internet relatief weinig 

responderen wordt juist een groot deel her benaderd. Het doel van de 

doelgroepenbenaderingsstrategie is om de samenstelling van de respons zoveel mogelijk te laten 

lijken op de samenstelling van de steekproef.  

In 2020 en 2021 zijn bij het CBS aanvullende analyses uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 

impact van de wijzigingen in het dataverzamelingsproces op de uitkomsten van de GE/LSM-k.  

Daarbij zijn simulaties uitgevoerd voor de onderzoeksjaren 2014 tot en met 2019. Zodanig dat de 

waarneemstrategie die per 2021 gebruikt werd voor de GE/LSM-k gesimuleerd werd op die jaren. 

Dat geeft inzicht op eventuele methodebreuken als gevolg van de wijzigingen.  

Meer informatie over de wijzigingen die sinds 2014 zijn gedaan in het dataverzamelingsproces 

van de GE/LSM-k en de bevindingen van de simulaties zijn te vinden in de nota Wijzigingen in 

dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021.  

Om onderzoekers in staat te stellen de uitkomsten van de simulaties te reproduceren, stelt het 

CBS simulatieweegfactoren beschikbaar voor de onderzoeksjaren 2014 tot en met 2019. Dat 

gebeurt in de bestanden: 

 GECON_2021Simulatiegewichten2014 t/m 2019. 

 

Door deze bestanden te koppelen aan de betreffende GECON-jaarbestanden en het gekoppelde 

bestand vervolgens te wegen met de simulatieweegvariabelen, kunnen de simulatie uitkomsten 

gereproduceerd worden.  

 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2022/dataverzamelingsproces-gezondheidsenquete-leefstijlmonitor-2014-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2022/dataverzamelingsproces-gezondheidsenquete-leefstijlmonitor-2014-2021
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS  A1 

2 RINPERSOON 

eindgewicht 

insluitgewicht 

correctiegewicht 

doelgroep 

A9 

3 EINDGEWICHT F17 

4 INSLUITGEWICHT F16 

5 CORRECTIEGEWICHT F17 

6 DOELGROEP F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

EINDGEWICHT 

Weegfactor die corrigeert voor selectiviteit in respons én die ophoogt naar populatieaantallen. 

Toelichting bij gebruik  

Dat is in dit geval de omvang van de Nederlandse bevolking woonachtig in particuliere 

huishoudens in het betreffende jaar. 

INSLUITGEWICHT 

insluitgewicht.  

Toelichting bij gebruik  

Door de aard van de steekproef van de GE/LSM-kl is de variabele Insluitgewicht voor elke 

respondent hetzelfde. Daarbij geldt ‘insluitgewicht = eindgewicht/correctiegewicht. 

CORRECTIEGEWICHT 

Weegfactor die corrigeert voor selectiviteit in respons. 

DOELGROEP 

doelgroep uit doelgroepenbenaderingsstrategie 2021 

Codelijst 

waarde label 
1 Personen met migratieachtergrond, 0 t/m 11 jaar, laag of midden inkomen 

Personen met migratieachtergrond, 12 t/m 24 jaar, midden inkomen  

2 Personen met Nederlandse achtergrond, 0 t/m 11 jaar 

3 Personen met Nederlandse achtergrond, 12 jaar of ouder, laag inkomen Personen 
met Nederlandse achtergrond, 12 t/m 44 jaar, midden inkomen Personen met 
Nederlandse achtergrond, 25 t/m 44 jaar, hoog inkomen Personen met 
migratieachtergrond, 12 t/m 24 jaar, hoog inkomen 

4 Personen met Nederlandse achtergrond, 45 t/m 64 jaar, hoog inkomen Personen 
met migratieachtergrond, 65 jaar of ouder, hoog inkomen  

5 Personen met migratieachtergrond, 25 jaar of ouder (met uitzondering van de 
Personen met migratieachtergrond, 65 jaar of ouder, een hoog inkomen)  

6 Personen met Nederlandse achtergrond, 65 jaar of ouder, hoog inkomen 
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waarde label 
7 Personen met Nederlandse achtergrond, 45 jaar of ouder, midden inkomen 

Personen met Nederlandse achtergrond, 12 t/m 24 jaar, hoog inkomen Personen 
met migratieachtergrond, 0 t/m 11 jaar, hoog inkomen 

8 Personen met migratieachtergrond, 12 t/m 24 jaar, laag inkomen 

 

 

 


