
Naam Website Vorm Omschrijving Thema Focus Regio

CBS Statline CBS Databank Open data Nederland Zorg,
gezondheid,
economie &
samenleving

Populatiegezondheid Nationaal

CIZ databank CIZ databank Databank Informatie over de
aanvragen voor de WLZ
die bij het CIZ
binnenkomen, de
besluiten die worden
genomen en de
uitkomsten hiervan

Zorg &
gezondheid

WLZ Nationaal

Data overheid Data overheid Databank Dataregister van de
Nederlandse overheid

Zorg,
gezondheid,
economie &
samenleving

Populatiegezondheid Nationaal

De Staat van
Volksgezondhe
id en Zorg

Staatvenz Dashboard De Staat van
Volksgezondheid en
Zorg presenteert
actuele kerncijfers over
gezondheid en zorg,
trends in de tijd
en uitsplitsingen naar
achtergrondkenmerken
en regio

Zorg &
gezondheid

Populatiegezondheid Nationaal

DIS open data Opendisdata Databank Open data van de
Nederlandse
Zorgautoriteit

Zorg &
gezondheid

DBC, ziekenhuizen Nationaal

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
https://ciz.databank.nl/jive
https://data.overheid.nl/
https://www.staatvenz.nl/
https://www.opendisdata.nl/


Gezondheid in
sociaal domein

Gezondheid in
sociaaldomein

Dashboard Gezondheidsinzicht in
het sociaal domein in
alle gemeenten

Zorg &
gezondheid

Populatiegezondheid Nationaal

GIP databank GIPdatabank Databank Cijfers over genees- en
hulpmiddelen

Zorg &
gezondheid

Genees- en
hulpmiddelen

Nationaal

Leefbarometer Leefbaarometer Dashboard Online informatie over
de leefbaarheid in alle
buurten en wijken

Economie &
samenleving

Leefomgeving Nationaal

Monitor
langdurige
zorg

Monitor
langdurige zorg

Databank Kerncijfers over
langdurige zorg

Zorg WLZ/WMO gebruik Nationaal

Prognosemode
l Zorg en
Welzijn

Prognosemodelz
w

Dashboard Het prognosemodel is
ontwikkeld om landelijke
en regionale partijen
meer inzicht te geven in
verwachte tekorten aan
personeel in de sector
zorg en welzijn

Zorg &
gezondheid

Arbeidsmarkt Nationaal

RIVM
(volksgezondh
eid, welzijn en
sport)

Regiobeeld Dashboard Gezondheid en welzijn in
Nederlandse regio’s.
Informatie is inzichtelijk
te maken op
gemeenteniveau

Zorg &
gezondheid

Regiobeelden Nationaal

Vektis Vektis Databank Inzicht in alle door
zorgverzekeraars
betaalde zorgkosten
binnen de
Zorgverzekeringswet tot
op gemeenteniveau

Zorg Zorgkosten,
zorgverzekeringswet

Nationaal

https://www.gezondheidinsociaaldomein.nl/
https://www.gezondheidinsociaaldomein.nl/
https://www.gipdatabank.nl/
https://www.leefbaarometer.nl/home.php
https://www.monitorlangdurigezorg.nl/
https://www.monitorlangdurigezorg.nl/
https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn--smal-
https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn--smal-
https://www.regiobeeld.nl/
https://www.vektis.nl/open-data


Waar staat je
gemeente

Waar staat je
gemeente

Dashboard Cijfers over alle
Nederlandse
gemeenten op alle
beleidsterreinen

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid
gemeenten

Nationaal

Woon zorg
wijzer

Woon zorg wijzer Dashboard De WoonZorgwijzer is
een instrument om de
(lokale) beleidsvorming
op het gebied van
wonen, zorg en
ondersteuning te
faciliteren

Zorg &
gezondheid

Wonen Nationaal

Zorginstituut
Nederland

Zorginzicht Databank Zorginstituut Nederland
maakt de aangeleverde
kwaliteitsgegevens
openbaar die op de
Transparantiekalender
staan

Zorg &
gezondheid

Kwaliteitsgegevens,
transparantiekalender

Nationaal

Zorginstituut
Nederland
(Zorgcijfers
Databank)

Zorgcijfers
databank

Databank Cijfers met betrekking
tot de
zorgverzekeringswet en
de wet langdurige zorg
op landelijk niveau

Zorg &
gezondheid

Zorgverzekeringswet,
wet langdurige zorg

Nationaal

Naam Website Vorm Omschrijving Thema Focus Regio

Achterhoek
monitor

Achterhoekmon
itor

Dashboard Informatie over de
achterhoek

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Achterhoek

Data Friesland Datafriesland Dashboard Overkoepelende
data-autoriteit die
draagt aan beter

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Friesland

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.woonzorgwijzer.info/
https://www.zorginzicht.nl/openbare-data
https://www.zorgcijfersdatabank.nl/
https://www.zorgcijfersdatabank.nl/
https://achterhoekmonitor.nl/
https://achterhoekmonitor.nl/
https://www.datafriesland.nl/analytics/


beleid en effectievere
dienstverlening door
Friese
maatschappelijke
organisaties voor de
inwoners van Fryslân

Gezond Veluwe Gezond Veluwe Dashboard Gezondheidszorg en
ondersteuning
duurzaam
organiseren voor
180.000 inwoners in
regio
Noordwest-Veluwe en
Zeewolde

Zorg &
gezondheid

Populatiegezondheid Veluwe

Gezondheid in
kaart databank
(Rotterdam)

Gezondheid in
kaart

Databank en
dashboard

Cijfers over populatie
Rotterdam,
self-service
toepassing

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Rotterdam

Gezondheidsatl
as Zuid Limburg

Gezondheidsatl
aszl

Dashboard Cijfers en informatie
over de gezondheid
en het welzijn van de
inwoners van
Zuid-Limburg

Zorg &
gezondheid

Populatiegezondheid
visualisatie

Zuid-Limburg

Groningen in
cijfers

GGD Groningen Databank en
dashboard

Cijfers over populatie
Groningen

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Groningen

Kennis punt
Twente

Kennispunt
Twente

Databank en
dashboard

Data voor en over
Twentse gemeenten

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Twente

Utrecht in Cijfers Utrecht in cijfers Databank en
dashboard

Cijfers over populatie
Utrecht

Economie &
samenleving

Populatiegezondheid Utrecht

https://diadashboard.nl/nwv/programma-noord-west-veluwe
https://gezondheidinkaart.nl/jive
https://gezondheidinkaart.nl/jive
http://gezondheidsatlaszl.nl/
http://gezondheidsatlaszl.nl/
https://ggdgroningen.incijfers.nl/dashboard/dashboard
https://www.kennispunttwente.nl/
https://www.kennispunttwente.nl/
https://utrecht.incijfers.nl/


Volksgezondhei
d monitor

Volksgezondhei
dsmonitor

Databank en
dashboard

Onderzoekers van de
gemeente Utrecht
verzamelen continu
data en publiceren de
data via deze monitor

Economie &
samenleving

Gezondheidskenmer
ken

Utrecht

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/

