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Samenvatting 

Het vaststellen van schade, ontstaan als gevolg van een ongeval of handicap, waardoor een persoon 
niet of niet meer volledig in staat is huishoudelijk werk te verrichten, is een ingewikkelde zaak. Sinds 
het jaar 2000 wordt binnen Nederland door meerdere arbeidsdeskundigen voor het op een uniforme 
wijze schatten van de omvang van problemen in het uitvoeren van huishoudelijke taken het 
computerprogramma GITHA (Gestandaardiseerde Inventarisatie van Taken voor de Huishoudelijke 
Arbeid) gebruikt. GITHA is bedoeld als hulpmiddel voor de arbeidsdeskundige of schaderegelaar. Het 
programma geeft informatie over de gemiddelde tijdsbesteding aan huishoudelijke activiteiten in 
verschillende typen huishoudens. Hierbij is rekening gehouden met diverse factoren, die 
samenhangen met de variatie in tijdbesteding. GITHA uitkomsten zijn gebaseerd op analyse en 
bewerking van tijdregistraties in vele Nederlandse huishoudens. Deze worden periodiek verzameld in 
het zogenaamde Tijdsbestedingsonderzoek (TBO). Voor de huidige dataherziening van GITHA zijn de 
uitkomsten van de meest recent beschikbare TBO uitkomsten verwerkt: TBO 2016. De huidige 
herziening waarborgt daarmee de actualiteit van de berekende uitkomsten door GITHA. 

De procedure van gegevensbewerking vanuit de TBO data is zoveel mogelijk dezelfde gehouden als in 
de voorgaande herzieningen. Dit betekent onder meer dat dezelfde huishoudelijke taken worden 
onderscheiden als in de voorgaande herziening, gebaseerd op de analyse en bewerking van TBO 
2011-2012. 

Dit rapport voorziet in de wetenschappelijke verantwoording van de methode en uitkomsten van de 
herziening van het gegevensbestand waarop GITHA de urenschatting baseert. De uitkomsten van de 
analyse zijn gebruikt om een nieuwe dataset met beslisregels voor GITHA te produceren. Deze zijn 
geïmplementeerd in de nieuwe versie 17 van GITHA. GITHA 17 dient vanaf juli 2020 als norm te 
worden beschouwd. 
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