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Uw huisarts 
werkt mee aan
wetenschappelijk 
onderzoek

Privacy 

Het AHON hecht veel waarde aan uw 
privacy en gaat zorgvuldig om met uw 
gegevens en de gegevens van uw huisarts.  
Er worden géén gegevens, zoals naam, 
adres of burger service nummer (BSN) 
verzameld, waarmee u als patiënt kunt 
worden herkend. In de resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek is daardoor 
nooit te zien van welke patiënten 
gegevens zijn gebruikt.
De zorggegevens worden zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Algemene verordening gegevens
bescherming (AVG). Meer informatie over 
hoe wij uw privacy waarborgen is vast
gelegd in onze privacyregeling. Deze vindt 
u op onze website:

www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw 
zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan 
kunt u dit op elk moment laten weten aan uw huisarts. 
Uw gegevens worden dan niet gebruikt. U kunt een 
 formulier invullen (de ‘verklaring van bezwaar’). 
Dit formulier staat ook op de AHON-website. 

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op onze website:
 www.huisartsgeneeskundeumcg.nl/ahon 

Of neem bij specifieke vragen contact met 
ons op via:
 ahon@umcg.nl
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In het AHON werken huisartsen uit Noord 
en OostNederland samen met  de afdeling 
Huisartsgeneeskunde & Ouderen
geneeskunde van het UMCG. 

Wat houdt de samenwerking in?
Uw huisartsenpraktijk levert gegevens aan 
over de verleende zorg aan haar patiënten. 
Het gaat om gegevens die uw huisarts in 
de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld 
over de diagnose, het medicijngebruik, de 
laboratoriumresultaten en de behandeling.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?
Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens 
worden gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek. De gegevens kunnen ook wor
den gebruikt in het onderwijs aan medisch 
studenten en toekomstige huisartsen. 

Wat is het AHON? 

Uw huisarts doet mee aan het 

Academisch Huisarts Ontwikkel 

Netwerk (AHON) van het 

Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG). Uw huisarts 

maakt zo wetenschappelijk onder-

zoek mogelijk.  Hierdoor kan de 

zorg van de huisarts aan u als 

patiënt worden verbeterd. In deze 

folder leest u hier meer over.

Samenwerking Wat wordt er gedaan 
met de resultaten?

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden 
van de resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten 
in de huisartsenpraktijk worden gebruikt 
voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoor
den zijn met wetenschappelijk onderzoek:

• Kan een acute oorontsteking bij kinderen 
 worden voorspeld?
• Waardoor kunnen mensen darmkanker 

krijgen?
• Wat is het gevaar van het tegelijk gebrui

ken van veel verschillende medicijnen?
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