Tabel 1. Standaardvraagstellingen in de GGD-basisset van de Gezondheidsmonitor 2020 (en inhoudelijke wijzigingen t.o.v. GM 2016)
Onderwerp
Vraagstelling
Vraagstelling
Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de GM 2016 en
vergeleken met GM
vergeleken
vergelijking met CBS Gezondheidsenquête 2020
2016#
met CBS
Gezondheidsenquête
2020
Geslacht
Aangepast
Gelijk (uit BRP)
Tekstuele aanpassing; toevoeging: Vul het geslacht in dat in uw paspoort of
op uw identiteitskaart staat.
BRP gegevens zijn vergelijkbaar met CBS
Leeftijd

Aangepast

Gelijk (uit BRP)

Huishoudsamenstelling

Aangepast

Anders

Ervaren gezondheid
Lengte en gewicht
Roken

Gelijk
Gelijk
Aangepast/Uitgebreid

Gelijk
Gelijk
Gelijk

Alcohol

Aangepast

Gelijk

De voorgeschreven hokjes met 19XX worden leeg gemaakt. In 2020 kunnen
ook jongeren mee doen die in 2000 geboren zijn.
BRP gegevens zijn vergelijkbaar met CBS (in categorieën)
Kleine tekstuele aanpassing: gehuwd aangepast naar getrouwd
Vraag is niet vergelijkbaar met CBS

In de GM 2020 is bij de vraag naar roken de volgende toelichting
toegevoegd, om te proberen roken van tabaksproducten zo precies mogelijk
te blijven meten: We bedoelen hier het roken van alle soorten
tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een
apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de
IQOS. Zo wordt er geen verschil in antwoorden op deze vraag verwacht.
Daarnaast is gebruik van e-sigaret gemeten.
In vergelijking met CBS wordt in de GM e-sigaret met een ja/nee vraag
gemeten, maar antwoorden zijn vergelijkbaar.
In GM 2020 is de 1e vraag aangepast van soort dranken naar “Heeft u in de
afgelopen 12 maanden weleens alcohol gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn,
sterke drank, mixdrankjes of cocktails?” Bij andere vragen is
alcoholhoudende dranken vervangen voor alcohol en “ hiermee wordt
bedoeld” verwijderd. Bij de antwoordcategorieën is de hoeveelheid 11 of
meer glazen aangepast in 11-15 glazen en 16 of meer.
Vragen zijn vergelijkbaar met CBS

Bewegen

Gelijk

Gelijk

Nieuwe indicatoren: beweegrichtlijnen
Vragen zijn vergelijkbaar met CBS

Chronische aandoeningen
(kort)

Aangepast

Anders

Corona deel 1 (geen
basis)

Nieuw

Gelijk

Beperkingen

Gelijk

Gelijk

Angst en depressie
Stress
Regie over eigen leven
Eenzaamheid
Mantelzorg geven
Vrijwilligerswerk

Gelijk
Nieuw
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Aangepast

Gelijk
-

Ouderenmishandeling*
Geluidhinder**

Gelijk
Uitgebreid

-

Slaapverstoring (geen
basis)
Opleiding

Nieuw

-

Aangepast

Anders

Werksituatie

Aangepast

Anders

In GM2020 is de 2de vraag opgesplitst in 2 losse vragen. 2) Bent u vanwege
problemen met uw gezondheid beperkt in uw dagelijks leven? 3) En duurt
deze beperking al een half jaar of langer?
In vergelijking met CBS is de vraagstelling van de 2de vraag anders
Tijdens corona crisis nog toegevoegd daarom geen basis
Van CBS hebben we deze vragen niet omdat deze maar voor een gedeelte
van het jaar zijn afgenomen. Vragen zijn wel afgestemd.
Vragen zijn vergelijkbaar met CBS

Vragen zijn vergelijkbaar met CBS
In GM2020 is in de vraagstelling ‘hieronder wordt verstaan’ vervangen door
‘we bedoelen’.
Toevoeging van 2 extra categorieën: bedrijven/industrie;
windturbines/windmolens. De overige categorieën zijn hetzelfde als in
GM2016.
Voor luchtvaartproject I&W
In de GM 2020 is de vraag geactualiseerd met de toevoeging van speciaalof praktijkonderwijs. Ook is de vraagstelling gewijzigd van ‘Wat is uw
hoogst voltooide opleiding? Een opleiding afgerond met diploma of
voldoende getuigschrift.’ naar ‘Wat is uw hoogst afgeronde opleiding (met
diploma of getuigschrift)?’
Vraag is niet 1 op 1 te vergelijken met CBS, na indeling in categorieën wel
vergelijkbaar
Kleine tekstuele aanpassingen.
Vraag is niet vergelijkbaar met CBS

Rondkomen
Gelijk
Corona deel 2 (geen
Nieuw
Anders
CBS stelt uitgebreide vragen per leefstijl
basis)
# gelijk = geen verandering in de vraag; aangepast = veranderingen in de vraag of antwoorden. Uitgebreid = toevoeging van b.v. antwoordcategorieën;
Nieuw = nieuwe standaard. * Alleen in de basisset voor de doelgroep ouderen ** alleen in de basisset voor de doelgroep volwassenen.

