Uw huisarts helpt mee
de zorg van morgen te
verbeteren
Uw huisarts is aangesloten bij het Julius
Huisartsen Netwerk (JHN). Het JHN maakt
wetenschappelijk onderzoek mogelijk
waarmee de huisartsenzorg verbeterd wordt.
U kunt op de achterzijde lezen over het JHN en
wat deelname voor u als patiënt betekent.

Meer informatie?
Scan de QR-code

umcutrecht.nl/jhn

Wat is het Julius Huisartsen
Netwerk (JHN)?
Het JHN is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het
UMC Utrecht. Het is een netwerk van h
 uisartsenpraktijken in en rondom
Utrecht. Uw huisarts stelt uw medische gegevens beschikbaar aan het JHN,
zonder vermelding van uw persoonsgegevens. Hiermee wordt wetenschappelijk
onderzoek gedaan met als doel de huisartsenzorg te verbeteren. Ook speelt het
JHN een rol bij het onderwijs van studenten en huisartsen in opleiding.
Welke gegevens verzamelt het JHN?

Voorbeelden van onderzoeken zijn:

Het JHN verzamelt de medische gegevens
die de huisarts in de computer zet.
Bijvoorbeeld welke medicijnen de patiënten
gebruiken, welke ziektes zij hebben en
welke behandeling zij krijgen. De medische
gegevens slaat het JHN veilig op in de eigen
database.

Met welke gezondheidsklachten komen
patiënten bij de huisarts? Welke behandeling
schrijft de huisarts voor bij welke klachten?
Welke behandeling is beter? Hoe is de
kwaliteit van de zorg die de huisarts levert?

Privacy gewaarborgd
Het JHN beschermt de privacy van patiënten
en zorgverleners. In de JHN-database
staan geen namen, adressen en
burgerservicenummers (BSN). Niemand kan
zien bij welke patiënt de medische gegevens
horen. Meer informatie over privacy leest u
op de website van het UMC Utrecht:
www.umcutrecht.nl/jhn-privacy

Wat is het doel van het JHN?
Het JHN maakt wetenschappelijk onderzoek
mogelijk door medische gegevens
beschikbaar te stellen aan onderzoekers.
Zij doen onderzoek om de zorg te
verbeteren en de medische kennis uit te
breiden. De resultaten van de onderzoeken
worden gedeeld met de aangesloten
huisartsenpraktijken waardoor de zorg
verbeterd kan worden. Ook worden de
resultaten nationaal en internationaal
gepubliceerd zodat ook anderen hun
zorg ermee kunnen verbeteren.

Voor meer informatie over onderzoeken
kunt u terecht op onze website:
umcutrecht.nl/jhn

De organisatie van het JHN
Een stuurgroep heeft de leiding over het
JHN. Hierin zitten huisartsen die gegevens
beschikbaar stellen aan het JHN, adviseurs
van het UMC Utrecht en stafmedewerkers
van het JHN. Gezamenlijk worden besluiten
genomen. Ook bepalen zij welke gegevens
uit de database gebruikt mogen worden
voor onderzoek.

Bezwaar?
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw
gegevens voor onderzoek? Laat dat weten
aan uw huisarts. Uw gegevens komen dan
niet in de JHN-database.

Meer informatie en contact
Hebt u vragen en wilt u meer informatie,
naam dan contact op met het
JHN-secretariaat:
SecretariaatJHN-3@umcutrecht.nl

