Vragen?
Met vragen over de ANH database kunt u
terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan
u inzage geven in de privacy procedures
en vertellen welke gegevens er in de ANH
database worden opgenomen.
Meer informatie over de ANH database,
waaronder ook de privacy procedures vindt
u ook op onze website: www.vumc.nl/anh
Met algemene vragen over het ANH of voor
een kopie van de privacy procedure kunt u
ook terecht bij het ANH secretariaat:
T: 020 444 8201 of
email: v.blom@amsterdamumc.nl

Secretariaat ANH
Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde
Locatie VUmc
Van der Boechorststraat 7, C-375
1081 BT Amsterdam
T: 020 444 8201
email: v.blom@amsterdamumc.nl
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Wat is het Academisch Netwerk
Huisartsgeneeskunde (ANH)?
Uw huisarts is aangesloten bij het Academisch
Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH). Het ANH is
een samenwerking tussen de vakgroep huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC (locatie VUmc)
en huisartsenpraktijken in Amsterdam en Haarlem.
Deze huisartsenpraktijken werken mee aan
wetenschappelijk onderzoek in het ANH. In deze
folder staat wat dit voor u als patiënt betekent.
Doel
Het doel van het ANH is het verbeteren van de
huisartsgeneeskundige zorg door zorginnovatie en
wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk
onderzoek in het ANH geeft antwoord op vragen
als:
• 	Met welke gezondheidsklachten komen
patiënten bij de huisarts? Hoe is het beloop
daarvan?
• 	Welke behandeling schrijft de huisarts voor bij
welke klachten? Welke behandeling is beter?
• 	Hoe is de kwaliteit van de zorg die de huisarts
levert?

Vrijwillig meedoen aan onderzoek
Uw huisarts kan u vragen of u wilt meedoen aan
een wetenschappelijk onderzoek in het ANH.
U krijgt dan informatie over dat onderzoek.
Deelname is vrijwillig: U kunt dan meedoen, maar
dat hoeft niet. Dit heeft geen gevolgen voor de
relatie met uw huisarts.

De ANH database
De gegevens over de aan u geleverde zorg legt uw
huisarts vast in uw medische dossier in de computer
(het elektronische huisarts informatiesysteem). Uw
huisarts stelt ook gegevens over de geleverde zorg
beschikbaar aan Amsterdam UMC (locatie VUmc)
voor de ANH database. Dit gebeurt vier keer per
jaar. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheidsklachten, de behandeling en de aantekeningen
die uw huisarts hierover maakt. Uw naam en andere
gegevens over uw identiteit worden niet verstrekt.
Meer hierover leest u onder ‘Uw privacy’.

De ANH database wordt gebruikt om uw huisarts
informatie te geven over de kwaliteit van de zorg.
Ook wordt de ANH database op anonieme basis
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Uw privacy
Uw huisarts en Amsterdam UMC (locatie VUmc)
besteden veel zorg aan de bescherming van de
privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw huisarts verstrekt de gegevens aan
de ANH database onder een pseudoniem: een
code in plaats van uw identiteit (uw naam, adres
etc.). Uw medische gegevens worden door
Amsterdam UMC (locatie VUmc) vertrouwelijk en
zorgvuldig behandeld volgens privacy wet- en
regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hiervoor zijn privacy procedures
vastgesteld. De resultaten van onderzoek zijn niet
tot u te herleiden. Zo worden gegevens over de
aan u geleverde zorg op anonieme basis nuttig
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Als u bezwaar heeft tegen dit gebruik van gegevens
over de aan u geleverde zorg, geef dit dan door
aan uw huisarts. Uw huisarts zorgt er dan voor dat
uw gegevens niet meer gebruikt worden voor de
ANH database.

