Factsheet

MLZ-monitor
Wat is de MLZ-monitor?

Waar is de MLZ-monitor te vinden?

Wilt u weten hoeveel mensen gebruik maken van langdurige
zorg in natura? Of hoeveel mensen een pgb hebben voor het
zelf inkopen van langdurige zorg? Kijkt u dan in de
MLZ-monitor. Daar worden de kerncijfers van de langdurige
zorg in beeld gebracht.

De MLZ-monitor is een digitale monitor en is te vinden op:
www.monitorlangdurigezorg.nl

Over welke cijfers praten we?
Het gaat om kerncijfers over indicatie, gebruik en kosten
van de langdurige zorg, waar zinvol gekoppeld aan
bevolkingsgegevens (bijv. leeftijd en regio). Ook treft u
gegevens aan over het gebruik en de kosten van de
maatschappelijke ondersteuning. De cijfers zijn afkomstig
van het CIZ, CAK, Zorginstituut Nederland, NZa,Vektis en
het CBS.

Waarom is de MLZ-monitor nodig?
Over de langdurige zorg in Nederland doen veel cijfers de
ronde. Deze zijn beschikbaar op verschillende plekken.
Met de MLZ-monitor wil het ministerie van VWS betrouwbare
en samenhangende cijfers over de langdurige zorg op één plek
beschikbaar stellen.

Wilt u gebruik maken van de MLZ-monitor?
Dit kan op de volgende manieren:
• via de website met kerntabellen, nadere toelichtingen en
begripsomschrijvingen;
• via MLZ StatLine met uitgebreide tabellen die u zelf kunt
samenstellen en aanpassen;
• door met databestanden van de MLZ onderzoek te (laten)
doen.

Wie beheert de MLZ-monitor?
De monitor bestaat sinds 2013. Het CBS beheert de monitor in
opdracht van VWS. Het is de ambitie om de MLZ-monitor uit
te breiden met nieuwe informatie, gebaseerd op nóg meer
databronnen.

Vragen?
Vragen over de MLZ-monitor kunt u stellen via de link Contact
op de website.

Waarvoor wordt de MLZ-monitor gebruikt?
Om in de gaten te houden hoe de ontwikkeling in de
zorgketen is en om beleidsveranderingen te monitoren.
Ook wordt de MLZ-monitor gebruikt voor het beantwoorden
van(Kamer-) vragen en voor beleidsonderzoek.
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