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Uw huisarts geeft gegevens aan het
ziekenhuis
Uw huisarts werkt mee aan onderzoek

Uw huisarts
werkt mee aan
wetenschappelijk
onderzoek

Het ziekenhuis AMC doet onderzoek naar
de zorg van huisartsen.
Voor dit onderzoek werkt het ziekenhuis AMC
samen met huisartsen.
Het ziekenhuis werkt ook samen met uw
huisarts.
Het ziekenhuis AMC doet dit onderzoek om
de zorg van huisartsen te verbeteren.
Ook de zorg aan u!
De samenwerking tussen het ziekenhuis AMC
en de huisartsen heet ‘AHA’.
AHA is de afkorting van ‘Academisch
Huisartsennetwerk AMC’.
In deze folder leest u over de samenwerking
en over het onderzoek.

Het ziekenhuis AMC krijgt gegevens van veel
huisartsen.
Uw eigen huisarts geeft ook gegevens aan het
ziekenhuis.
Uw huisarts geeft aan het ziekenhuis gegevens
over:
• De ziekten van zijn patiënten
• De medicijnen van zijn patiënten
• De uitslagen van onderzoeken, bijvoorbeeld
van bloed
• De behandelingen van zijn patiënten

Samen werken aan betere zorg
Het ziekenhuis onderzoekt de gegevens
van veel patiënten van veel huisartsen.
Daarna vertelt het ziekenhuis aan de
huisartsen wat ze van de gegevens leerde.
De huisartsen leren hiervan en verbeteren
hun zorg aan de mensen.

Uw gegevens blijven privé
Uw huisarts geeft gegevens van veel
patiënten aan het ziekenhuis.
U bent ook een patiënt.
Ook uw gegevens gaan naar het ziekenhuis.
Uw huisarts geeft uw naam, adres en
burgerservice-nummer niet aan het
ziekenhuis.
Niemand kan zien dat het uw gegevens zijn.
Zo beschermt de huisarts uw privé
gegevens.
Wilt u niet dat uw huisarts uw gegevens aan
het ziekenhuis geeft?
Vertel dat aan uw huisarts.
Uw huisarts geeft uw gegevens dan niet
door aan het ziekenhuis.

Uw privégegevens
worden niet gebruikt

Wilt u meer weten?

Samen werken aan
betere zorg

Het kan zijn dat u nog vragen heeft, of dat
u nog meer wilt weten.
U kunt uw vraag stellen aan uw huisarts.
U kunt uw vraag ook mailen naar het AHA.
Het mailadres van het AHA is:
huisartsennetwerk@amc.nl.
Meer informatie vindt u op de website
www.amc.nl/huisartsgeneeskunde.

