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Échantillon Permantent(e) Steekproef (EPS)

Inhoud

De permanente steekproef (EPS) houdt alle uitgaven aan gezondheidszorgen bij die terugbetaald worden
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) evenals bepaalde socio-economische kenmerken.
De EPS verzamelt de variabelen van de databanken Populatie, Gezondheidszorgen, Farmanet en
Hospitalisaties.

Dekking

De personen die gevolgd worden in de EPS worden geselecteerd door middel van een random trekking
van 1 op de 40 personen op basis van het rijksregisternummer in het nationaal register. Daar het
rijksregisternummer is gebaseerd op de geboortedatum, kunnen de nummers zelfs al getrokken worden
voor er zelfs nog maar een persoon aan het nummer is toegekend. De op deze manier geselecteerde groep
word als basissteekproef beschouwd, en bevat ongeveer 285.000 personen.
Voor de personen die 65 jaar worden in het betrokken jaar, wordt er nog een extra trekking gedaan van 1
op de 40 personen (dit is de overbemonstering). Dit levert ongeveer 56.000 extra personen op. Het doel is
om voor deze groep, die relatief hoge kosten voor de gezondheidszorg heeft, een voldoende aantal
personen van alle leeftijden te bekomen om nauwkeurige analyses te kunnen uitvoeren. Voor de
overbemonstering van de 65-plus groep geldt dezelfde procedure als voor de selectie bij de geboorte. Alle
rijksregisternummers van personen die in het jaar Y-65 geboren zijn, worden voor het begin van jaar Y
bemonsterd, ongeacht of ze nog in leven zijn of reeds overleden zijn. De geselecteerde personen worden
dan aan het begin van het jaar Y geïntegreerd in de steekproef (EPS).

Referentieperiode

De EPS-gegevens hebben altijd betrekking op een volledig kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31
december.

Variabelen

• .ALL-Alle variabelen EPS

Beschikbaarheid

De EPS-databank wordt jaarlijks bijgewerkt. De geactualiseerde gegevens van de jaren 2002 tot en met Y
worden beschikbaar gesteld in februari van jaar Y+2.

Productie

De jaarlijkse bijwerking van de databank gebeurt als volgt: de onbewerkte gegevens worden rechtstreeks
geïmporteerd uit de brondatabanken (Populatie, Gezondheidszorg, Farmanet). Daarna worden afgeleide
variabelen berekend en afgeleide bestanden aangemaakt zoals de opnames in algemene en psychiatrische
ziekenhuizen. De gegevens worden jaarlijks herberekend voor alle voorgaande jaren, en dit op basis van
de meest recente referentiebestanden die jaarlijks wijzigingen ondergaan. Daarom wordt bij elke update
een nieuw versienummer toegekend aan de databank.

