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Ziekenhuispatienten: zorggerlateerde schade Monitor 
Zorggerelateerde 
Schade

19-5-20216 2012 2022.10.24 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Per 2022.10.24 is dit erncijfer niet meer zichtbaar op De Staat. 2022.05.04 
Dit kerncijfer is gearchiveerd.
De data van dit kerncijfer loopt tot 2012; de bron wordt niet meer als 
zodanig geactualiseerd.  Zie kerncijfer Ziekenhuispatienten: potentieel 
vermijdbare sterfte, hierin zit vermijdbare schade ook verwerkt.

Uitgaven aan aanbieders van GGZ CBS StatLine 22-12-2016 2019 2022.10.24 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Per 2022.10.24 is dit Kerncijfer niet meer zichtbaar op De Staat. 2021.05.06 
2021.05.06 Dit kerncijfer is gearchiveerd. Er is een breder kerncijfer over 
totale Zorguitgaven waarin een uitsplitsing is gemaakt naar aanbieder.

Uitgaven: aandeel bbp van collectief en privaat gefincierde 
gezondheidszorg | PI en VWS Monitor

CBS 19-5-2016 2018 2022.10.24 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Per 2022.10.24 is dit kerncijfer niet meer zichtbaar op De Staat. 2021.04.21 
Dit kercijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer Zorguitgaven 
(brede definitie).

Uitgaven: aandeel bbp van collectief gefinancierde gezondheidszorg | PI OECD Health Statistics Da 19-5-2016 2016 2021.04.21 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

2021.04.21 Dit kercijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer 
Zorguitgaven (brede definitie).

Uitgaven: aandeel bbp van privaat gefinancierde gezondheidszorg | PI OECD Health Statistics Da 19-5-2016 2016 2021.04.21 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

2021.04.21 Dit kercijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer 
Zorguitgaven (brede definitie).

Uitgaven: collectieve zorguitgaven per werkende | PI Rijksbegroting VWS/CBS S 19-5-2016 2017 2021.04.21 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

2021.04.21 Dit kercijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer 
Zorguitgaven (brede definitie).

Uitgaven: jaarlijkse groei private zorguitgaven | PI OEDC Health Expenditure 19-5-2016 2016 2021.04.21 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

2021.04.21 Dit kercijfer is gearchiveerd en is vervangen door kerncijfer 
Zorguitgaven (brede definitie).

GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies | PI Argus Informatie Centrum 19-5-2016 2014 2021.04.19 Nog zichtbaar De Staat 
VenZ

 2021.04.19 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
Voor dit kerncijfer is geen bron meer.  Mogelijk kan dit kerncijfer op 
termijn weer worden geactualiseerd als er een geschikte bron voor 
beschikbaar komt.                                                                                                                               
Aantal separaties is al sinds 2014 niet meer te actualiseren. Op VZinfo 
presenteren we nu aantal uren separaties, maar VWS vindt dit blijkbaar 
geen goede maat, die willen aantallen, daar is alleen geen bron voor te 
vinden. Voor nu dus archiveren en gesprek met VWS afwachten (plant 
Nikki in). 

Voeding: visconsumptie RIVM (Voedselconsumpti 19-5-2016 2012/201 2021.04.15 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit kerncijfer is gearchiveerd. Wordt niet meer geactualiseerd, komt nieuw 
kerncijfer voor t.w. Voeding: vleesconsumptie. Zodra Voeding: 
vleesconsumptie op De Staat staat, gaat dit kerncijfer eraf (dus niet meer 
zichtbaar).

Verslavingzorg Ladis/IVZ 19-5-2016 2015 2021.04.12 Nog zichtbaar De Staat 
VenZ

Bron wordt niet meer geactualiseerd, nog geen alternatieve bron voor. 
20210415 Derek Beurs: De 2e kamer behandeld het wetsvoorstel rondom 
LADIS in de zomer, en dan gaat het naar de 1e kamer. Instellingen kunnen 
dan reeds beginnen met dataverzameling. Verwacht wordt nu dat op zn 
vroegst begin 2022 nieuwe cijfers zijn…,

Verslavingzorg Ladis/IVZ 19-5-2026 2015 2021.04.12 Nog zichtbaar De Staat 
VenZ

de 2e kamer behandeld het wetsvoorstel rondom LADIS in de zomer, en 
dan gaat het naar de 1e kamer. Instellingen kunnen dan reeds beginnen 
met dataverzameling. Verwacht wordt nu dat op zn vroegst begin 2022 
nieuwe cijfers zijn



Ziekenhuisbedden DigiMV, CBS StatLine 19-5-2016 2018 2021.04.08 Nog zichtbaar De Staat 
VenZ

Vanwege de actuele situatie dat er verschillende cijfers over 
ziekenhuisbedden in omloop zijn én dat nog besloten moet worden over de 
gewenste definitie voor de Staat VenZ, archiveren we dit cijfer tijdelijk om 
uit te zoeken wat de beste definitie en het bijpassende cijfer is.

Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren RIVM 19-5-2016 2019 2021.03.04 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit kerncijfer is vervangen door kerncijfer Voedselinfecties: aantal gevallen.

Maatschappelijke participatie van personen met een lichameijke beperking Nivel Monitor Participatie 30-11-2016 2019 2020.12.14 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit kerncijfer is samengevoegd in kerncijfer Participatie van personen met 
een beperking

Uitgaven voor psychische problemen RIVM, Kosten van Ziekten 19-5-2016 2015 2020.11.03 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit kerncijfer is gearchiveerd. Hier is het kerncijfer 'Uitgaven: zorguitgaven 
naar ziektegroep' voor in de plaats gekomen.

eHealth: beelschermzorg en domotica eHealth-monitor (Nivel en 19-5-2016 2017 2019.12.12 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

De eHealth monitor (Nivel en Nictiz) wordt in deze vorm niet meer 
voortgezet.

eHealth: inzage medische gegevens chronisch zieken eHealth-monitor (Nivel en 19-5-2016 2017 2019.12.12 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

De eHealth monitor (Nivel en Nictiz) wordt in deze vorm niet meer 
voortgezet.

eHealth: zelfmeting en telemonitorng eHealth-monitor (Nivel en 19-5-2016 2017 2019.12.12 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

De eHealth monitor (Nivel en Nictiz) wordt in deze vorm niet meer 
voortgezet.

Bevolking CBS StatLine 19-5-2016 2019 2019.09.29 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Het kerncijfer geeft het aantal 65+ inwoners van Nederland weer. De Staat 
is niet de correcte plek voor cijfers omtrent bevolkingsopbouw, het CBS is 
een logischere plek voor de bevolkingsweergave per leeftijdsgroep.

Seksueel geweld: jongeren CBS Jeugdmonitor/StatLin 19-5-2016 2012 2019.07.05 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Deze gegevens worden niet meer verzameld. De gegevens zijn verzameld 
in het kader van het onderzoek Seks onder je 25e onder ruim 8 duizend 
jongeren tussen 12 en 25 jaar in Nederland. Dit onderzoek is voor het laatst 
uitgevoerd in 2012. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de CBS 
Jeugdmonitor(externe link).

GGZ: instellingen Vektis 19-5-2016 2015 2019.06.01 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit cijfer wordt niet meer geactualiseerd. Momenteel wordt er naar 
alternatieve bronnen gezocht en zodrag er een goed alternatiev 
beschikbaar is, zal dit kerncijfer geactualiseerd worden.

Zorg met verblijf: gebruik Monitor Langdurige Zorg 19-5-2016 2014 2018.05.17 Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit kerncijfer is vervangen door kerncijfer Gebruik bijdrageplichtige Wlz-
zorg.

Medisch specialistische zorg: aantal instellingen Nza 19-5-2016 2016 ? Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Het ontbreekt momenteel aan een goede bron. Mogelijk dat dit kerncijfer 
op korte termijn weer geactualiseerd wordt als er nieuwe bronnen 
beschikbaar komen.

Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt Nivel Zorgregistraties eer  19-5-2016 2013 ? Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

De registratie van dit kerncijfer bestaat niet meer. Er is geen alternatieve 
bron voorhanden.

GGZ: instellingen Vektis 19-5-2016 2015 ? Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Dit cijfer wordt niet meer geactualiseerd. Momenteel wordt er naar 
alternatieve bronnen gezocht en zodrag er een goed alternatiev 
beschikbaar is, zal dit kerncijfer geactualiseerd worden.

Medisch specialistische zorg: aantal instellingen Nza 19-5-2016 2016 ? Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Het ontbreekt momenteel aan een goede bron. Mogelijk dat dit kerncijfer 
op korte termijn weer geactualiseerd wordt als er nieuwe bronnen 
beschikbaar komen.

Seksueel geweld: jongeren CBS Jeugdmonitor/StatLin 19-5-2016 2012 ? Niet meer zichtbaar Staat 
VenZ

Deze gegevens worden niet meer verzameld. De gegevens zijn verzameld 
in het kader van het onderzoek Seks onder je 25e onder ruim 8 duizend 
jongeren tussen 12 en 25 jaar in Nederland. Dit onderzoek is voor het laatst 
uitgevoerd in 2012. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de CBS 
Jeugdmonitor(externe link).


	Gearchiveerde KC

