Handleiding dashboard ‘Een gezonder Hollands Midden’

De informatie die te vinden is in de gezondheidsatlas Hollands Midden, is met behulp van een dashboard
interactiever en gebruikersvriendelijker gemaakt. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe het dashboard
werkt.

Starten en indeling hoofdscherm


Klik op de link
eengezonderhollandsmidden.nl.
Onderstaande scherm opent zich.



De website bestaat uit groene en blauwe
tegels. Groene tegels gaan over thema’s
van gezondheid, zoals leefstijl,
leefomgeving, sociale omgeving. Blauwe
tegels geven aan waarvoor de informatie
verzameld is, zoals bevolking,
leeftijdsgroepen, kwetsbare groepen.



Onder de tegels staan de meest recente nieuwsitems met linken naar de gebruikte cijfers. Oudere
nieuwsitems zijn te vinden in het nieuwsarchief, in de witte bovenbalk.



In deze balk zit ook een link naar rapporten van de GGD, extra informatie over het gebruik van de site
en relevante externe websites met gegevens over gezondheid van gemeenten in de regio.

Gebruik cijferpagina’s


Klik op een tegel en kies een gemeente en een
vergelijkingsgebied. Dit staat standaard ingesteld
op ‘Hollands Midden’, maar kan ook een andere
gemeente in de regio
Hollands Midden zijn.



Op de pagina staan
meerdere figuren voor het
geselecteerde gebied.



Door over de figuren te
gaan, worden de cijfers
zichtbaar.



Door te klikken op de
figuur wordt extra
informatie getoond
(meestal de trend).



Extra informatie is te vinden door met de muis over het ‘i’-tje te gaan,
rechtsonder de tegel.

Navigeren naar het hoofdscherm van ‘Eengezonderhollandsmidden.nl’


Klik op het GGD-logo of op ‘Home’.

Navigeren binnen een tegel


Een aantal tegels hebben
meerdere pagina’s. Ga
naar de volgende of vorige
pagina/indicator met de
pijltjes naar links en rechts.
Op deze manier gaat u ook
naar de volgende thema’s.



Naar een andere tegel kan ook door te klikken op het
omcirkelde pijltje en een tegel uit het uitklaplijstje te kiezen.

Bijzondere tegels


De tegel ‘Kwetsbare groepen’ bevat informatie uit de Monitor Maatschappelijke zorg
van de regio Holland Rijnland. Vooralsnog zijn alleen de kerncijfers zichtbaar, maar in
het najaar van 2019 zullen toelichtingen op de cijfers worden toegevoegd.



De tegel ‘Maatschappelijke indicatoren’ bevat teksten en cijfers uit de ‘JGZ
monitoringsrapportage 2019’. Hiervoor is een speciale handleiding gemaakt die te
vinden is op de pagina ‘Over deze site’.



Achter de tegel Gebiedsprofielen staat informatie op wijk- of postcodegebied.

Delen van informatie


U kunt de indicatoren delen op sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn) of als
link in een mail. De mogelijkheid bestaat ook om de informatie te downloaden als
PDF, Excel of als CSV bestanden. Klik op één van de twee icoontjes rechtsboven in
de blauwe balk.

Bij vragen over deze website graag contact opnemen met onderzoek@ggdhm.nl.

