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Waarom wordt dit onderzoek

Welke gegevens worden

de bedoeling van het

gedaan?

verzameld?

onderzoek is en wat de

In dit onderzoek worden gegevens
verzameld om na te gaan of er een
relatie is tussen factoren die betrekking
hebben op arbeid en milieu en het
vóórkomen van gezondheidsklachten.
Deze informatie is belangrijk voor de
huisarts zelf, en uiteindelijk ook voor
patiënt.

Voor dit onderzoek worden gegevens
van patiënten gebruikt die de huisarts
in het computersysteem vastlegt. Het
gaat hierbij om gegevens over de
klachten en ziekten waarmee de
patiënten zich bij de huisarts melden
en over de geneesmiddelen die de
huisarts bij de klachten voorschrijft.
Verder zal een aantal patiënten via de
huisarts een vragenlijst toegestuurd
krijgen voor aanvullende informatie.
De deelname van uw huisarts aan het
onderzoek houdt in dat deze gegevens
niet alleen door uw huisarts worden
gebruikt, maar ook op een centraal
punt worden verzameld en bestudeerd.

deelname voor u als patiënt
betekent. Ook komt aan de
orde hoe de privacy wordt
beschermd en wat u kunt doen
als u het niet eens bent met de
manier waarop uw gegevens
worden behandeld.

Wie doen er mee aan dit
onderzoek?
Naast de huisarts(en) uit uw praktijk
werken er huisartsen uit heel
Nederland mee aan dit onderzoek.
Zij doen dit op verzoek van het
Nederlands Instituut voor Onderzoek
van de Gezondheidszorg (NIVEL), het
Institute for Risk Assessment Sciences
(IRAS) van de Universiteit Utrecht en
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM).

Bescherming van uw privacy

Meer informatie

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk
worden behandeld met inachtneming
van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WPB).

De resultaten van dit onderzoek zullen
te zijner tijd te vinden zijn op de
website van het NIVEL (www.nivel.nl).

Er is voor het onderzoek een
privacyreglement opgesteld, waarin
precies beschreven staat hoe met de
gegevens wordt omgegaan. U kunt het
privacyreglement desgewenst inzien bij
de assistente of kosteloos opvragen bij
het NIVEL. In publicaties over dit
onderzoek worden alleen resultaten
gepresenteerd die niet naar individuele
personen herleidbaar zijn.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen
het gebruik van uw gegevens dan kunt
u dat kenbaar maken aan uw huisarts
of de assistente. In dat geval worden
uw gegevens niet in het onderzoek
opgenomen.

Voor meer informatie over het
onderzoek of voor het opvragen van
het privacyreglement kunt u contact
opnemen met:
Dr. J.C. IJzermans
Tel: 030-2729721
NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht

Wetenschappelijk
onderzoek in de
huisartspraktijk
_________________________

Uw huisarts werkt mee
aan een onderzoek
waarin de mogelijke
relatie tussen arbeid,
milieu en gezondheid
wordt bestudeerd.

