Basisset standaardvraagstellingen in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (en inhoudelijke wijzigingen t.o.v. GM 2012)
NB; in 2012 is een vraag over huiselijk geweld opgenomen. In 2016 is deze komen te vervallen.
Onderwerp

Etniciteit/herkomst
Geslacht
Leeftijd
Huishoudsamenstelling
Ervaren gezondheid
Chronische aandoeningen
(kort)

Beperkingen
Angst en depressie
Regie over eigen leven
Lengte en gewicht

Vraagstelling
vergeleken met GM
2012
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Niet vergelijkbaar

Gelijk
Gelijk
Nieuw
Vrijwel gelijk

Roken

Aangepast

Alcohol

Vrijwel gelijk

Bewegen
Eenzaamheid
Mantelzorg geven
Mantelzorg ontvangen*

Gelijk
Gelijk
Gelijk
Nieuw

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de GM 2012

In de GM 2012 werd een lange lijst van chronische aandoeningen voorgelegd en werd per
aandoening gevraagd of men deze al dan niet had in de afgelopen 12 maanden en er al dan niet
voor door een arts werd behandeld.
In de GM 2016 is deze lange vraag vervangen door een korte algemene vraag of men langdurige
ziekten of aandoeningen heeft (die ten minste 6 maanden duurt). Daarnaast is gevraagd of men 6
maanden of langer door problemen met de gezondheid beperkt is in het doen van activiteiten.

In de GM 2012 werd eerst gevraagd naar het gewicht en dan naar de lengte.
In de GM 2016 is eerst gevraagd naar de lengte en dan naar het gewicht. In de CBSgezondheidsenquêtes is deze volgorde altijd aangehouden. De GGD’en hebben hierop afgestemd.
In de GM 2016 is bij de vraag naar roken de volgende toelichting toegevoegd, om in te spelen op
de opkomst van de elektronische sigaret: We bedoelen hier het roken van alle soorten
tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Daarnaast is in de basisset van de GM 2016 niet meer gevraagd naar het aantal sigaretten dat men
gemiddeld per dag rookt, waardoor het percentage zware rokers niet kan worden berekend.
In de GM 2016 is de vraag naar het gebruik van soorten drank is geactualiseerd. Zo zijn
bijvoorbeeld Radler en Jillz toegevoegd. Ook is er een extra antwoordcategorie toegevoegd: ‘een
ander drankje met alcohol’.
(Tekstuele aanpassingen)
(Tekstuele aanpassingen)

Vrijwilligerswerk
Ouderenmishandeling*

Nieuw
Nieuw

Geluidhinder**
Opleiding

Nieuw
Vrijwel gelijk

Werksituatie

Vrijwel gelijk

Rondkomen

Gelijk

(In de GM 2012 was wel een vraag over Huiselijk geweld opgenomen, maar deze is niet direct
vergelijkbaar met de vraag naar Ouderenmishandeling in de GM 2016)
In de GM 2016 is de vraag geactualiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld mbo-1 t/m mbo-4 toegevoegd.
Daarnaast is de open antwoordcategorie ‘anders namelijk’ verwijderd.
In de GM 2016 is de vraag geactualiseerd. Bijvoorbeeld WIA is toegevoegd. Daarnaast is bij de
antwoordcategorie over betaald werk ‘1 uur of meer’ toegevoegd. Op deze manier wordt afgestemd
met het CBS. In de CBS-gezondheidsenquêtes wordt gevraagd of men 1 uur of meer werkt.

* Alleen in de basisset voor de doelgroep ouderen ** Alleen in de basisset voor de doelgroep volwassenen

