Wat is nieuw in GITHA 15?
Een toelichting op de aanpassingen per juli 2018 ten opzichte van voorgaand jaar

Wijzigingen in de resultatentabel
Om de met GITHA berekende uitkomsten beter vergelijkbaar te maken met gehanteerde normen voor
huishoudelijke hulp, zoals die ook wel in de (thuis)zorg (CIZ) gebruikt worden, zijn in de
resultatentabel twee wijzigingen doorgevoerd:
1. In de categorie “Zorg voor de voeding” is de activiteit “Bereiding van eten en drinken” nu
volledig gericht op eten en drinken (hiertoe wordt natuurlijk de warme maaltijd bereiden niet
gerekend: deze wordt standaard als aparte activiteit onderscheiden). In de voorgaande versie
van GITHA waren in deze activiteit tevens enkele kleinere activiteiten opgenomen, welke nu
als aparte activiteit “Bakken en conserveren” worden weergegeven. In het helpscherm
(dubbelklik op de huishoudelijke activiteit) vindt u een toelichting op wat precies onder
“Bakken en conserveren” valt.
2. De categorie “Boodschappen doen, all-in” is vervangen door de onderliggende groepen. Er zijn
in GITHA 15 de volgende activiteiten onderscheiden: “Inkoop levensmiddelen en primaire
levensbehoeften”, “Inkoop niet-primaire levensbehoeften”, “Bezoek aan diensten” en “Reizen
en wachten”. In de helpschermen (dubbelklik op de betreffende huishoudelijke activiteit)
vindt u een toelichting op welke taken binnen de nieuw onderscheiden activiteiten vallen.
Ten behoeve van deze nieuwe indeling zijn tevens de originele data opnieuw geanalyseerd. Dit heeft
geresulteerd in de opname van een nieuwe variabele “Diepvriezer” op het scherm waarin de gegevens
van het huishouden worden gevraagd. Aangevinkt betekent dat een diepvriezer aanwezig is.
Correctie van fouten
Een foutieve weergave in de berekende uitkomst voor de niet-fysieke en fysieke begeleiding van
kinderen in de huishoudentypen “paar met kind(eren)” en “éénoudergezin” is gerepareerd. Indien
namelijk voor de situatie van een kind ouder dan 10 jaar als betrokkene (slachtoffer) werd
doorgerekend, werd een waarde toegekend óók in de situatie als het kind als enig kind aanwezig was.
De berekening geldt namelijk alleen indien twee of meer kinderen in het gezin aanwezig zijn. In de
situatie van één kind blijft nu de activiteit leeg.
Daarnaast bleek voor het huishoudentype “éénoudergezin” in de situatie van wederom een kind
ouder dan 10 jaar als betrokkene dat de spreiding in de berekende norm, zoals die wordt getoond
indien met de muis boven een cel in de kolom “AD” wordt gestaan, voor alle huishoudelijke
activiteiten als “99999.0” werd weergeven. Dit is gerepareerd en nu wordt de spreiding correct
weergegeven.
Tot slot bleek dat de “Zorg voor volwassen huisgenoten” binnen een “éénoudergezin” ook te worden
berekend voor de volwassen ouder als betrokkene indien alle kinderen jonger dan 18 jaar waren. Ook
dit is gerepareerd en wordt alleen de betreffende waarde voor zorg aangeduid indien daadawerkelijk
meerdere volwassen huisgenoten aanwezig zijn.
Het uiterlijk en de schermen van GITHA 15 is gelijk gehouden aan de voorgaande versie. Eerdere
bestanden met gegevens van GITHA kunnen normaal worden ingelezen en opnieuw worden
geanalyseerd. Let wel dat u dan controleert of alle huishoudkenmerken correct zijn ingevuld, omdat
deze per GITHA versie enigszins afwijken.
Deze toelichting kan vanaf juli 2018 tevens worden gedownload via www.ergolabresearch.eu, onder
het kopje GITHA.

