
Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters met een Agis zorgverzekering in 2012. Dit is één van de zorgverzekeringen die tegenwoordig behoort tot het concern Achmea. In 2008 fuseerde 

Agis met Achmea. 32% van de Utrechters was in 2012 bij Agis verzekerd. Het aandeel Agis-verzekerden is het grootst in de krachtwijken. Het gaat veelal om oud-

ziekenfondsverzekerden en inwoners die via de Gemeentelijke Sociale Dienst Utrecht verzekerd zijn. Hierdoor zijn Utrechters met een allochtone achtergrond en met een lage 

sociaaleconomische status oververtegenwoordigd. 

Uit de Achmea Health Database zijn gegevens opgenomen over:

 ● Huisartsenzorg: standaard consulten, lange consulten, visites, telefonische consulten, avond-nacht-weekend consulten.

 ● Medicatievoorschriften: antibiotica, antidepressiva, cholesterolverlagers, maagmiddelen.

 ● Paramedische zorg: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefentherapie.

 ● Ziekenhuiszorg: zowel poliklinische als klinische zorg.

 ● Geestelijke gezondheidszorg: POH-GGZ (praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk) en psychologische consulten bij een eerstelijnspsycholoog.

 ● Chronische aandoeningen: bepaald op basis van medicatiegebruik. Aangezien chronisch zieken met astma/COPD, hartaandoeningen, diabetes en hoog cholesterol voor hun ziekte

    regelmatig bepaalde medicijnen moeten gebruiken, kunnen deze aandoeningen aangemerkt worden aan de hand van een medicatielijst die in de basisverzekering gebruikt wordt. 

    Gebruikt iemand meer dan 180 dagen een standaard hoeveelheid medicatie voor een aandoening dan wordt deze persoon als chronisch ziek beschouwd. 

De gegevens betreffen de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgconsumptie en medicatievoorschriften bij Agis verzekeringen over 2012. 

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, wijk en krachtwijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Achtergrond: In de Achmea Health Database wordt de achtergrond bepaald met behulp van een gevalideerd systeem dat gebruik maakt van de achternamen van personen.

Hierdoor kan onderscheiden worden of iemand een Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft. Een andere westerse of niet-westerse 

achtergrond kan op deze wijze niet worden bepaald; deze Utrechters behoren samen met autochtone Utrechters tot één groep.

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-

Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).



Lichamelijke gezondheid

Tabel Lichamelijke gezondheid: Chronische aandoeningen¹ in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 0-18 jaar)

astma diabetes

TOTAAL 1 0,2

GESLACHT Jongen 1 0,3

Meisje 0,8 0,2

LEEFTIJD 0-3 jaar 0,4 0

4-11 jaar 1 0,2

12-18 jaar 1 0,5

ACHTERGROND Autochtoon + overig 1 0,2

Marokkaans 1 0,4

Turks 0,6 0,2

Surinaams 1 0,2

WIJK West 0,7 0,1

Noordwest 1 0,2

Overvecht 1 0,4

Noordoost 1 0,2

Oost 0,8 0,2

Binnenstad 0,7 0,4

Zuid 2 0,4

Zuidwest 0,9 0,2

Leidsche Rijn 1 0,3

Vleuten-De Meern 0,6 0,1



Definities

Chronische aandoeningen: Gebaseerd op zelfgerapporteerde lichamelijke en/of psychische aandoeningen (niet of wel onder behandeling van een arts). 


