Handleiding gebruik dashboard ‘Gezondheidsatlas Limburg- Noord – Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen’
1. Ga naar de website van het dashboard: https://vrln.databank.nl/dashboard
2. Kies dan onder het meest linkse menu het gebiedsniveau waarop je graag cijfers zou willen
zien (bv. Gemeente). Kies onder het middelste menu de betreffende gemeente waarin je
geïnteresseerd bent. En kies vervolgens het gebiedsniveau waarmee je deze cijfers wilt
vergelijken (bv de regio Limburg-Noord).

3. Kies vervolgens de tegel van het onderwerp/de dimensie waarover je graag cijfers zou willen
zien (bv Sociaal-maatschappelijk participeren).
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4. Je treft nu een aantal grafieken aan over verschillende subonderwerpen die passen binnen
de gekozen dimensie (bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk). Wanneer je de hele pagina van
een bepaalde dimensie wilt opslaan, kun je rechtsboven op het wolkje gaan staan, en
vervolgens in een pdf of excel formaat opslaan (en vervolgens eventueel afdrukken).

5. Wanneer je meer over de cijfers uit één bepaalde grafiek wilt weten, klik je op de tegel met
deze grafiek (bv arbeidsongeschiktheid).
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6. Vervolgens tref je onderstaand scherm aan. Je kunt hier zelf kiezen welke grafiek (of tabel) je
getoond wilt zien (bijvoorbeeld een taartgrafiek, of een staafgrafiek).

7. Wanneer het om een grafiek gaat die uit meerdere deelonderwerpen bestaat (bijvoorbeeld
2 doelgroepen), kun je deze onderwerpen ook apart laten tonen (bijvoorbeeld alleen de
volwassenen 19-64 jaar).

8. Onder de button ‘Informatie’ kun je meer informatie vinden over het betreffende onderwerp
(zoals een omschrijving van het thema, de doelgroep, en de vraagstelling).
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9. Als je op de button ‘Databank’ klikt, wordt je doorgelinkt naar de database. Hier vind je nog
meer gegevens over het betreffende onderwerp (zoals uitsplitsing naar leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau). In de database kun je alle gegevens vinden die zijn verzameld middels de
de Gezondheidsmonitor. Je kunt vanuit hier dus ook andere onderwerpen raadplegen.
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Overzicht Databank:

10. Wanneer je op de button ‘Favoriet’ klikt, wordt de grafiek toegevoegd aan je favorieten. Dat
wil zeggen dat hij dan verzameld wordt onder de tegel ‘Favorieten’ op de hoofdpagina van
het dashboard (zie afbeelding hieronder). Op die manier verzamel je dus de voor jou
interessante grafieken in een totaal overzicht bij elkaar.
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11. Deze grafiek kun je ook weer apart opslaan als een pdf of excel bestand (en vervolgens
eventueel afdrukken) door rechtsboven op het wolkje te klikken.

12. Een handleiding over het gebruik van de databank en het maken van grafieken (presentaties)
hierin, vind je bovenaan de inhoud (het linker menu) van de databank
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