Handleiding Gezondheidsgids GGD Haaglanden

Thema’s
De Gezondheidsgids is ingedeeld in thema's. Op de startpagina zie je deze thema's.

Onderwerpen
Als je op een thema klikt, verschijnt er een uitklapveld en zie je welke onderwerpen er onder
dit thema vallen.
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Dashboard
Elk onderwerp heeft een eigen dashboard. Klik je op een onderwerp, dan ga je naar het
interactieve dashboard.
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Bovenaan het dashboard staan verschillende knoppen/tekstvakken:
1. Gemeente of gebied selecteren
Op het dashboard kan je bovenaan kiezen voor welke gemeente je cijfers wilt zien,
en waarmee je wilt vergelijken (een andere gemeente, regio Haaglanden of
Nederland).
2. Over dit onderwerp
Linksboven in het witte tekstvak staat een stukje met informatie over het onderwerp.
Hierin wordt bijvoorbeeld de relatie met gezondheid of richtlijnen beschreven.
3. Leeftijdsgroepen
Daarnaast staan er bij sommige pagina's donkerblauwe buttons met daarop de
verschillende leeftijdsgroepen waarvoor er data beschikbaar is voor dit onderwerp.
4. Optie voor delen of downloaden.
a. Je kunt een dashboard delen via social media (Facebook, LinkedIn, Twitter) of
per mail
b. Downloaden: hier kan je alle figuren op het dashboard downloaden als PDF,
Excel of CSV. Als je kiest voor PDF, kan je deze vervolgens afdrukken.

Onder de blauwe balk staan de figuren met cijfers over het onderwerp. De opbouw is voor
de meeste onderwerpen gelijk:
o Figuur met de prevalentie voor alle gemeenten
o Alleen voor Den Haag: figuur met cijfers voor de G4
o Percentages voor indicatoren
o Uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken
o Cijfers voorgaande jaren (trend)
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Figuren

5.
6.

Per figuur zijn er verschillende opties, deze komen tevoorschijn in de linkerbovenhoek als je
hier met je muis overeen gaat.
5. Downloaden
Hier kan je de figuur of de cijfers downloaden als PNG, Excel of CSV
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6. Meer detail
Er opent zich een nieuw venster met de figuur.

8.
7.
7. Opties aan de linkerkant
- Hier kan je de weergave aanpassen: tabel, kaart, staaf, radar of treemap
- Ook zie je hier aanvullende opties voor de weergave, zoals achtergrond, waarden
tonen etc.
- Hier vind je ook de button om naar de databank te gaan. Daar vind je nog meer
cijfers. De databank heeft een aparte handleiding.
8. Tekstveld aan de rechterkant
- Hier staat een omschrijving van de figuur, welke indicator er wordt getoond, de bron
van de cijfers en soms nog aanvullende informatie.

Navigeren
Om terug te gaan naar de startpagina, klik je op het GGD-logo in de bovenste balk.
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Overige onderdelen van de Gezondheidsgids op de startpagina
Tegel Coronavirus
Hier staan de cijfers over de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven en
de link naar de andere coronadashboards van onze GGD.
Tegel Animatiefilmpje
Hier vind je een filmpje met uitleg over de Gezondheidsgids.
Nieuws
Hier staan nieuwsberichten over de Gezondheidsgids, als er nieuwe cijfers zijn wordt dit hier
vermeld. Ook andere publicaties of onderzoeken kunnen hier worden uitgelicht.
Menu
In het menu vind je de volgende pagina’s:
- Over deze site: info over de Gezondheidsgids, de handleiding en
achtergrondinformatie over onderzoek.
- Rapportages: publicaties en onderzoeken van de afdeling Epidemiologie.
- Databank: alle cijfers en uitsplitsingen voor de onderwerpen
- Nieuws: berichten over Gezondheidsgids, nieuwe cijfers of publicaties.
- Andere bronnen: lijst met websites, waar je meer informatie of cijfers kunt vinden
over bepaalde gezondheidsthema’s en onderwerpen.
- Kernboodschappen: beleidsadviezen voor gemeenten
- Advies nodig? Informatie over afdeling Epidemiologie en contactgegevens.
- Zoeken: zoekmachine
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