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Wat is de ZOOM-Database?
De ZOOM-Database brengt informatie van de Zelfredzaamheid-Matrix
(ZRM) van verschillende instellingen en regio’s bij elkaar in een database.
Daarbij wordt ook aanvullende informatie verzameld, bijvoorbeeld over
de personen voor wie een ZRM is ingevuld,
hun hulpverleners, de instelling waarbinnen
de ZRM is ingevuld en geplande interventies
naar aanleiding van de ZRM-score. Met deze
informatie kan de zelfredzaamheid van personen
worden afgezet tegen achtergrondkenmerken
en interventies en kan deze informatie worden
vergeleken tussen regio’s en instellingen. Ook
de ontwikkelingen in zelfredzaamheid kunnen
op die manier bestudeerd worden.
De ZOOM-Database is opgezet vanuit de
G4-User, dit is de Academische Werkplaats
van de vier grote steden op het gebied van de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ). De GGD Amsterdam beheert de database.
In deze folder vindt u meer informatie over de ZOOM-Database, over hoe
uw organisatie/gemeente deel kan nemen aan de database en hoe u van de
informatie in de database gebruik kunt maken.

Waarom de ZOOM-Database?
De ZRM is een meetinstrument waarmee een gestandaardiseerde
beoordeling gegeven kan worden van iemands zelfredzaamheid. De ZRM
wordt inmiddels in veel gemeenten en regio’s in Nederland binnen de
OGGZ en het sociale domein toegepast. De data die hiermee beschikbaar
komen op groepsniveau, worden echter nog maar beperkt gebruikt. En
waar zij worden gebruikt, gebeurt dit vaak alleen binnen de eigen instelling
of gemeente. Een breder gebruik, waarbij doelgroepen kunnen worden
vergeleken met elkaar en in de tijd, kan zeer waardevolle inzichten opleveren
voor uw instelling/gemeente. De ZOOM-database biedt deze mogelijkheid.

De concrete doelen die worden nagestreefd met de ZOOM-database zijn:
1. inzicht krijgen in de zelfredzaamheid van (sub)groepen kwetsbare
mensen;
2. inzicht krijgen in de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van (sub)
groepen kwetsbare mensen in de loop van de tijd en in relatie tot
specifieke interventies;
3. inzicht krijgen in de ontwikkeling in de zelfredzaamheid in relatie
tot het beleid per instelling of gemeente;
4. genereren en beschikbaar stellen van normcijfers voor de 		
doelgroep van verschillende typen zorg en ondersteuning;
5. het faciliteren van de verdere validatie en doorontwikkeling van de
ZRM.

Wat levert de ZOOM-Database u op?
De informatie uit instellingen en gemeenten worden geanalyseerd door de
onderzoekers van de GGD Amsterdam. Door deelname aan de database,
krijgt uw instelling/gemeente eens per jaar informatie teruggekoppeld over
de zelfredzaamheid van uw cliëntenpopulatie. U kunt zelf uw voorkeuren
voor gewenste basisanalyses aangeven. Een belangrijke meerwaarde is dat
uw resultaten worden afgezet tegen de resultaten van andere gemeenten,
instellingen of doelgroepen. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van die
zelfredzaamheid van (sub)groepen kwetsbare personen in de loop van de
tijd. Ter bescherming van de privacy van personen, wordt de informatie
alleen op groepsniveau gerapporteerd en alleen voor (sub)groepen waarvan
over tenminste tien personen informatie beschikbaar is.
Wanneer u specifieke vragen hebt, kan de GGD Amsterdam deze voor
u beantwoorden. In overleg kan worden bepaald welke kosten hieraan
verbonden zijn. Indien uw instelling of gemeente zelf een aanvullende
onderzoeksvraag wenst te analyseren, en daarvoor de gegevens uit de
ZOOM-database zou willen gebruiken, kunt u een onderzoeksaanvraag
indienen. Deze onderzoeksaanvragen worden beoordeeld door een
begeleidingscommissie die binnen de Academische Werkplaats G4-USER
werkzaam is.
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Hoe kunt u deelnemen aan de ZOOM-Database?
Als uw instelling/gemeente belangstelling heeft om deel te nemen aan
de ZOOM-database, kunt u contact opnemen met de GGD Amsterdam
(zie de contactgegevens onderaan deze folder). De GGD Amsterdam
stuurt u informatie over de data die in de ZOOM-Database opgenomen
kunnen worden en bekijkt samen met u naar welke data u kunt aanleveren.
Vervolgens begeleidt de GGD Amsterdam u in het klaarmaken van de data
in uw instelling/gemeente voor verzending. Voorwaarde om deel te nemen
aan de database is, dat de originele ZRM binnen uw instelling/gemeente is
afgenomen en dat een BSN van de afzonderlijke personen bekend is. Als
een aangepaste versie wordt gebruikt is deelname niet mogelijk.

Hoe wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd?
Met de invoering van de nieuwe privacywet per 25 mei 2018 worden er
strengere eisen gesteld aan het pseudoniem verwerken van gegevens.

Uitgangspunt is dat u de cliënt informeert over
en toestemming vraagt voor de verwerking
van zijn/haar gegevens en het gebruik voor
wetenschappelijk onderzoek. De gegevens die
uw instelling/gemeente verlaten worden eerst
versleuteld door de samenwerkingspartner
ZorgTTP. Daarna worden de data verzonden
naar de ZOOM-Database. Zo worden de data
in de ZOOM-Database op persoonsniveau
gekoppeld, maar zijn deze niet meer te
herleiden tot individuele personen. De GGD
Amsterdam beheert de database en brengt
de data bijeen. Deze werkwijze is gemeld aan
het College Bescherming Persoonsgegevens
en is goedgekeurd door de Commissie
Persoonsgegevens Amsterdam.

Figuur 2: Schematische
weergave van datastromen
naar ZOOM-Database

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de ZOOM-Database of over deelname aan
de database, dan kunt u mailen naar zrm@ggd.amsterdam.nl of contact
opnemen met Lenette Rietveld, onderzoeker van de GGD Amsterdam:
lerietveld@ggd.amsterdam.nl, 06-22584370 of Camiel Wijffels,
cwijffels@ggd.amsterdam.nl.
En houdt u onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes op het gebied
van de ZRM: www.zrm.nl!

Colofon
Redactie		
Matty de Wit
			Steve Lauriks
			Lenette Rietveld
Vormgeving		
Sjoukje Mos		
Illustraties		
Lieselot Moed
Uitgave			
GGD Amsterdam, augustus 2018

