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Welke gegevens verzamelt het JHN?
Het JHN verzamelt gegevens die uw huisarts in de 
computer vastlegt. Het zijn gegevens over diag
nosen, medicijngebruik, laboratoriumgegevens  en 
welke behandelingen ingezet zijn.

Privacy
Het JHN besteedt veel zorg aan de bescherming  
van de privacy van patiënten en deelnemende 
zorg verleners. In de JHN-database staan geen 
identificerende gegevens zoals naam, adres of 
burgerservicenummer (BSN). Uw gegevens worden 
door het JHN vertrouwelijk behandeld volgens de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De resultaten 
van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot 
individuele personen. Een uitgebreide beschrijving 
hiervan vindt u op de JHN-website:  
www.juliuscentrum.nl/jhnprivacy

Als u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw 
gegevens voor onderzoek, kunt u dit laten weten 
aan uw huisarts. Dan worden uw gegevens niet 
gekopieerd naar de JHN-database.

De organisatie van het JHN
Het JHN wordt geleid door een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de huisartsen, het hoofd 
van de afdeling Huisartsgeneeskunde en adviseurs 
van het Julius Centrum. Zij besluiten samen met het 
dagelijks bestuur van het JHN voor welke onder-
zoeken gegevens uit de database gebruikt mogen 
worden.
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Uw huisarts werkt mee 
aan wetenschappelijk 
onderzoek. Het Julius 
Huisartsen Netwerk (JHN) 
verricht onderzoek naar 
het verbeteren van de 
gezondheidszorg. In deze 
folder treft u informatie 
aan over het JHN en wat 
deelname voor u als 
patiënt betekent.

Wat is het JHN?
Het JHN is een netwerk van huisartsen die aangeslo-
ten zijn bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het 
UMC Utrecht Julius Centrum. Zo’n 160 huisartsen uit 
70 praktijken stellen hun gegevens anoniem ter 
beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. 
Het JHN verzamelt deze gegevens, bewaart ze  
en maakt ze geschikt om onderzoek mee te doen. 
De huisartsen van het JHN werken mee aan onder-
zoek en onderwijs van studenten en huisartsen in 
opleiding. Uw huisarts is lid van dit netwerk en 
verstrekt anoniem gegevens over de door zijn 
patiënten gebruikte zorg aan de JHN-database.

Wat is het doel van het JHN
Het doel is een zo compleet mogelijke database te 
krijgen waarmee goed wetenschappelijk onderzoek 
gedaan kan worden. Met dit onderzoek kan de 
medische kennis uitgebreid worden en de zorg 
verbeterd worden. Dit zijn verbeteringen die in de 
huisartsenpraktijk toegepast kunnen worden. Uw 
huisarts wordt op de hoogte gehouden van de 
resultaten van het onderzoek. Voorbeelden van 
onderzoeksvragen zijn:

•  Kunnen we een acute oorontsteking bij  
kleine kinderen voorspellen?

•  Wat zijn risicofactoren voor het krijgen  
van darmkanker?

•  Hoe kan het gebruik van meerdere  
medicijnen veiliger worden?

Meer informatie
Bij vragen kunt u telefonisch of per e-mail contact 

opnemen met het JHN-secretariaat:

T. 088 75 681 54 

E. SecretariaatJHN-3@umcutrecht.nl

Of bekijk de JHN-website: www.juliushuisartsennetwerk.nl


