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GITHA 18  - Een toelichting op aanpassingen per juli 2021 
 
Inhoudelijke wijzigingen in de data en rekenregels 
De database en rekenregels van GITHA 18 zijn onveranderd gebleven. Eerder bewaarde GITHA 
bestanden kunnen probleemloos opnieuw worden ingelezen. Voor bestanden die aangemaakt zijn 
met GITHA 16 of eerder zal dan wel meegedeeld worden dat één of meerdere variabelen nog moeten 
worden ingevuld. 
 
Wijzigingen in de weergave en helpbestanden 
Voor meerdere - en met name nieuwe - gebruikers was het niet duidelijk dat in het Resultatenscherm 
voor diverse velden een helpscherm oproepbaar is met de muis. Om deze reden verschijnt nu een 
pop-up schermpje als u in het Resultatenscherm met de muis boven een veld staat waarvoor meer 
informatie beschikbaar is. Dit pop-up schermpje geeft de instructie “enkele muisklik” voor de 
titelvelden of “dubbelklik” voor alle overige velden. 
 
Een foutje is gecorrigeerd in de weergave van GITHA, waarbij de tabs van enkele schermen niet 
meteen werden getoond na het inlezen van een DA8 bestand (GITHA 16 en eerder) als deze 
vervolgens werd bewaard als DA9 bestand.  
 
In het Help-scherm van GITHA is een toelichting toegevoegd voor de begrippen “stedelijkheid”, 
“aantal kamers” en “balkon / dakterras”. Het betreft de volgende toevoegingen: (1) Voor wat betreft 
“Stedelijkheid van het woonadres” volgt GITHA de indeling die gehanteerd wordt door het CBS (zie: 
www.cbs.nl). CBS onderscheid vijf klassen, waarvan “zeer sterk stedelijk” (= CBS klasse 1) en “sterk 
stedelijk” (= klasse 2) in de GITHA categorie “stedelijk gebied” vallen, de CBS klasse 3 “matig stedelijk” 
in GITHA wordt aangeduid als “overgangsgebied”, en de CBS klassen 4 “weinig stedelijk” en 5 “niet 
stedelijk” in GITHA worden gekenmerkt als “landelijk gebied”. Op de website van CBS kan per 
postcodegebied de mate van stedelijkheid worden gevonden. (2) Bij “Aantal kamers” wordt het aantal 
kamers in de woning waarin gewoond wordt bedoeld, exclusief keuken, badkamer, toilet, hal en gang, 
maar wél bijvoorbeeld een zolderkamer. (3) “Bij “Balkon / dakterras”: indien een balkon aanwezig is, is 
hier nadrukkelijk bedoeld een balkon als uitbreiding van de woonomgeving en die als zodanig gebruikt 
wordt. Dus niet bijvoorbeeld een galerij bedoeld als doorgang. 
 
In de hulpschermen van Help, Achtergrond en de kolom Uitbesteed% is het volgende toegevoegd ten 
aanzien van huishoudelijke hulp: “Indien huishoudelijke hulp wordt aangegeven bij de huishoudelijke 
gegevens moet vervolgens hier NIET meer extra voor gecorrigeerd worden in de kolom Uitbesteed%. 
De data van de huishoudens met huishoudelijke hulp houden hier namelijk al rekening mee.” 
 
Tot slot zijn in meerdere helpteksten enkele tikfouten gecorrigeerd en is de tekst enigszins aangepast 
ten behoeve van een betere leesbaarheid. 
 
Bij de installatie van GITHA 
Gebleken is dat de download van het GITHA setup.exe bestand alsmede de installatie daarna op schijf 
bij meerdere gebruikers tot problemen met de Windows beveiligingssoftware en met de 
geïnstalleerde virusscansoftware (Norton, McAfee) kan leiden. Om deze problemen te voorkomen is 
zowel het setup.exe installatiebestand (welke wordt gedownload vanaf de website van ErgoLab 
Research) als het GITHA 18 programma zelf voorzien van een beveiligingscertificaat. Dit certificaat 
verzekert dat beide bestanden op een unieke computer zijn gemaakt en versleuteld. En daarmee vrij 
zijn van eventuele ongewenste achterdeurtjes. Deze aanpassing betekent tevens dat vanaf nu, indien 
u een mededeling krijgt dat er een probleem is met het beveiligingscertificaat van het programma, u 
deze mededeling serieus moet nemen en het programma niet moet opstarten. U belt dan de 
helpdesk. Wel kan uw virusscansoftware u bij de installatie erop attent maken dat setup.exe aandacht 
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vereist: dit is dan omdat er slechts een beperkt aantal gebruikers van de software is, en er op dat 
moment maar weinig gebruikers de software hebben gedownload. Nadat meerdere gebruikers dit 
hebben gedaan zal deze mededeling niet meer verschijnen. Let wel: deze laatste mededeling staat los 
van een melding over het beveiligingscertificaat. De laatstgenoemde moet u niet negeren. 
 

Deze toelichting kan vanaf medio juni van dit jaar 2021 tevens worden gedownload via 
https://www.ergolabresearch.eu/, onder het kopje GITHA. 

https://www.ergolabresearch.eu/

