Handleiding GGDgezondheidsatlas
Bij elke presentatie die gemaakt wordt is via

knopje rechtsboven online help beschikbaar.

Onderwerpen selecteren
Onderwerpen zijn onderverdeeld in thema’s. Thema’s staan in de Themaboom aan de linkerkant van het
scherm. Om een onderwerp te kunnen selecteren dient u eerst één of meerdere thema’s open te klappen.
Vervolgens wordt dan de inhoud van het thema zichtbaar. Onderwerpen hebben lege vakjes voor de
naam. Deze kunt u aanvinken.

U kunt ook naar onderwerpen zoeken door de zoekfunctie te gebruiken. Boven de themaboom staat een
invoerveld voor de zoekmachine. Klik dit invoerveld aan en type een zoekterm in. Druk vervolgens op Ok.

De gevonden onderwerpen verschijnen nu in de lijst onder het zoekveld. Klik een onderwerp aan. Deze
verschijnt nu in de presentatie. Om terug te gaan naar de themaboom klikt u op “<< Terug naar
overzicht”.

Zodra een of meerdere onderwerpen zijn geselecteerd wordt de presentatie in het rechterscherm
weergegeven en kunnen periode (meestal een jaartal) en gebiedsniveau (bijv. postcodegebied,
gemeente, GGD-regio) worden geselecteerd.

U kunt ook kiezen voor ‘vergelijken’ of ‘uitsplitsen’ van gebieden als de gegevens op meerdere
gebiedsniveaus aanwezig zijn. Het gebiedsniveau ‘gemeente’ kunt u dan vergelijken met een groter
gebied, bijvoorbeeld het totaal van de ‘GGD-regio’. U ziet dan in de tabel de waarden voor de gemeenten
en de waarde voor de regio. U kunt ook een groot gebiedsniveau uitsplitsen naar een kleiner
gebiedsniveau, bijvoorbeeld het gebiedsniveau ‘GGD-regio’ uitsplitsen naar ‘gemeente’. U ziet dan in de
tabel de gemeenten per GGD-regio en de bijbehorende waarden.

Als de gegevens betrekking hebben op een kleinere periode dan een jaar (halfjaar, kwartaal of maand)
kan dit geselecteerd worden bij periodeniveau:

Presentatie
Standaard worden de gekozen onderwerpen weergegeven in een tabel. Boven de tabel staan de
mogelijke presentatievormen weergegeven. Afhankelijk van de geselecteerde onderwerpen, kan hier
gekozen worden voor verschillende presentatievormen:

De presentatie wordt direct aangepast.

Rechtsboven in beeld staat (afhankelijk van de presentatievorm) een selectie uit de volgende icoontjes:
Opties (o.a. percenteren)*

Selecteer kaartlagen

Toon waarden

Tabel kantelen

Kaart kleur instellen

Opslaan presentatie

Toon staafdiagram in tabel

Favoriet gebied

Afdrukken presentatie

Staafdiagram kantelen

Presentatie in grijstinten

Presentatie exporteren naar Excel

Verwissel (gebieden - onderwerpen)

Toon namen

*Let bij percenteren op dat de hele tabel gepercenteerd wordt. Als het totaal ook in de tabel is opgenomen wordt deze
dus meegenomen en ontstaan onjuiste percentages.

Geselecteerde onderwerpen verwijderen
De geselecteerde onderwerpen komen linksonder in het scherm te staan. Door het kruisje voor het
onderwerp aan te klikken kunt u een onderwerp verwijderen. U kunt ook alle onderwerpen in één keer
verwijderen door het kruisje rechtsboven het scherm met geselecteerde onderwerpen aan te klikken.

De geselecteerde onderwerpen zijn ook te verwijderen door het icoontje

(Opnieuw beginnen) naast

het invoerveld van de zoekfunctie aan te klikken

Meer informatie
De onderwerpen in de presentatie worden in blauw weergegeven. Dit betekent dat deze aanklikbaar zijn
voor meer informatie (o.a. naam, jaartal, bron, eenheid) in een apart informatiescherm.

Bovenaan in de tabel worden pijltjes weergegeven. Door op deze pijltjes te klikken wordt de tabel
oplopend of aflopend gesorteerd.

Bij veel onderwerpen is achtergrondinformatie beschikbaar. U klikt daarvoor met de muis in het
informatiescherm Achtergrondinformatie aan. Er verschijnt dan een nieuw scherm met belangrijke
informatie over het onderwerp. U kunt de achtergrondinformatie ook vinden in de themaboom onder het
kopje “Infokaarten en achtergrondinformatie”. Hier staat alles overzichtelijk bij elkaar.

Tabbladen versie
Voor een uitgebreidere mogelijkheid om op gebiedsniveau te selecteren: klik rechtsonder op “Naar
tabbladen versie >>”.

Onder de lijst met gebiedsniveau op het tabblad ‘Gebieden’ bevindt zich een invulveld 'Beginnend met:'.
Indien u hier de eerste letters van het gewenste gebied invult worden alleen de gebieden zichtbaar die
beginnen met de gekozen eerste letters.

Hoe kan ik met gebieden op een ander gebiedsniveau vergelijken?
Onder de lijst met gebieden staat een vakje 'Vergelijk met andere gebieden'. Vink dit vakje aan nadat u
een of meerdere gebieden hebt gekozen.
In de lijst onderaan het gebieden tabblad verschijnen nu de mogelijke vergelijkingsgebieden van andere
gebiedsniveaus. Kies uit deze lijst de gewenste gebieden. In de presentatie verschijnen direct de gekozen
gebieden.

Hoe kan ik uitsplitsen binnen een gebiedsniveau?
Onder de lijst met gebieden is een keuzebox genaamd "Uitsplitsen naar". Deze bevat alle gebieden op
een lager niveau binnen het huidige geselecteerde niveau. Zeeland en Brabant zijn zo op te splitsen naar
bijvoorbeeld gemeentes of postcodes.

