Het model achter de WoonZorgwijzer
in een notendop

Het model
Het ontbreekt in Nederland aan een landelijke registratie
van mensen met bepaalde aandoeningen/problematiek.
Daardoor is op basis van registraties geen goed beeld te
geven van de omvang en geografische spreiding van verschillende groepen. De WoonZorgwijzer beoogt in deze lacune te voorzien.
De WoonZorgwijzer is een de kern een model waarmee het voorkomen van bepaalde aandoeningen/problematieken kan worden voorspeld. Het model is gebaseerd op CBS -microdata.
Eerste stap bij de opzet van het model was het samenstellen van een databestand (op persoonsniveau) met allerhande relevante kenmerken over de persoon, het huishouden waar de
persoon onderdeel vanuit maakt en
de woning en woonomgeving
waarin men woont. Aan dit bestand
zijn gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Gezondheidsmonitor gekoppeld, om
te bepalen welke personen met
aandoeningen te kampen hadden.
Vervolgens is bekeken of met regressieanalyses het voorkomen van
aandoeningen op betrouwbare
wijze kon worden voorspeld. Toen
dit het geval bleek te zijn, was de
WoonZorgwijzer geboren.
Het CBS ziet erop toe dat er geen
gegevens worden gepubliceerd die
herleidbaar zijn tot een bepaalde
persoon. Om deze reden zijn alle
gegevens geaggregeerd naar gebieden met straal van 200 rondom een zes positioneel postcodegebied (de cijfers en de letters). Op dit databestand is vervolgens het ramingsmodel opnieuw toegepast om de scores per postcodegebied te berekenen.
Het model is ontwikkeld op basis van gegevens uit 2012. In dat jaar was de decentralisatie
nog niet ingezet en waren er dus nog land dekkende bestanden beschikbaar. Voor het jaartal
2016 is een nieuw databestand opgesteld met actuele gegevens per postcodegebied, waarop
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het model opnieuw is toegepast. Voor het jaartal 2020 is een demografische prognose opgesteld waarmee indicatoren als leeftijd en gezinssamenstelling opnieuw konden worden vastgesteld. De overige indicatoren zijn gelijk gehouden aan de situatie in 2016.
Het voorkomen van de meeste aandoeningen kon via het bovenstaande aanpak worden voorspeld. Dit gold niet voor de groep met beginnende dementie en de groep met licht verstandelijke beperkingen. Voor deze aandoeningen geldt dat een beredeneerde raming is opgesteld,
uitgaande van bekende verbanden en landelijke randtotalen.

Beperkingen op levensdomeinen
Bij de ontwikkeling van de WoonZorgwijzer zijn vele deskundigen/professionals betrokken geweest. Zij hebben geholpen bij de vraag wat een zinvolle indeling is in zorggroepen (groepen
met bepaalde aandoeningen), maar vooral ook bij het opstellen van beperkingenprofielen. In
deze beperkingenprofielen is per levensdomein aangegeven met welke beperkingen men te
maken kan hebben. Deze beperkingenprofielen hebben zelfstandige waarde en staan integraal omschreven in een aparte rapportage.
De beperkingenprofielen zijn tevens benut om per levensdomein in kaartbeelden weer te geven welk aandeel van de inwoners vermoedelijk met beperkingen te maken heeft. Om tot
deze kaartbeelden te komen moest de slag worden gemaakt van in schattingen door professionals, naar concrete percentages en aantallen. Deze slag slaat uitgebreid omschreven in de
rapportage ‘naar een operationeel model’. Van belang hier is vooral te vermelden dat een expert/professional zich niet vast laat leggen op een exact percentage. Op basis van het oordeel
van de professionals is daarom door In Fact op dit vlak een aanname gedaan. Voor de kaartlagen en tabellen met de beperkingen per levensdomein geldt dus dat het gaat om een inschatting op basis van het oordeel van professionals.

Transparantie
Het eerste ontwerp is door Rigo ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van BZK. De doorontwikkeling is opgepakt door Stichting In Fact, Rigo, BZK, Platform 31 en de Provincie ZuidHolland. Alle bij de ontwikkeling van de WoonZorgwijzer betrokken partijen hechten aan een
hoge mate van transparantie. Alleen als de gebruikers van het instrument goed begrijpen
welke informatie wordt, kan deze informatie optimaal renderen. Naast de korte omschrijving
van het model in deze notitie zijn dan ook uitgebreide achtergronddocumenten opgesteld.
Deze zijn te vinden op de site van Stichting In Fact (http://www.infact.eu/woonzorgwijzer/instructies-en-achtergronddocumentatie).
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