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Rijnmond Gezond verricht 
onderzoek naar het verbeteren 
van de gezondheidszorg in de 
regio. Uw huisarts werkt mee aan 
dit wetenschappelijk onderzoek. 
In deze folder treft u informatie 
aan over de Rijnmond Gezond 
database en wat dit voor u als 
patiënt betekent.

Wat is de Rijnmond Gezond
database?

Rijnmond Gezond is een project van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. 
Een grote groep huisartsen uit de regio Rijn-
mond stelt hun gegevens anoniem ter beschik-
king voor wetenschappelijk onderzoek. Deze 
gegevens worden verzameld en bewaard in de 
Rijnmond Gezond database. 

Welke gegevens worden 
opgeslagen in de Rijnmond 
Gezond database?

De Rijnmond Gezond database verzamelt 
gegevens die uw huisarts in de computer 
vastlegt. Het zijn gegevens over diagnosen, 
medicijngebruik, laboratoriumgegevens en 
welke behandelingen ingezet zijn.  
Deze gegevens worden geanonimiseerd 
opgeslagen. Persoonsgegevens zoals naam, 
geboortedatum, adres etcetera komen niet 
in de database.

Hoe wordt uw privacy 
gewaarborgd?

De afdeling Huisartsgeneeskunde besteedt 
veel zorg aan de bescherming van de privacy 
van patiënten en deelnemende zorgverleners. 
In de Rijnmond Gezond database staan geen 
identificeerbare gegevens zoals naam, adres 
of burgerservicenummer (BSN). Uw gegevens 
worden door ons vertrouwelijk behandeld vol-
gens de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). De resultaten van onderzoek 
zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. 
Een uitgebreide beschrijving hiervan vindt u 
op de website: www.rijnmondgezond.nl

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 meer opgenomen in de 
Rijnmond Gezond database.

Wat is het doel van de 
Rijnmond Gezond database?

Het doel is om door middel van onderzoek 
de medische kennis uit te breiden en op die 
manier de zorg voor en de gezondheid van de 
inwoners van Rijnmond te verbeteren. Om dit 
mogelijk te kunnen maken hopen we een zo 
compleet mogelijke database te krijgen waar-
mee goed wetenschappelijk onderzoek gedaan 
kan worden. Uw huisarts wordt op de hoogte 
gehouden van de resultaten van het onderzoek.  
 
Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: 
• Hebben kinderen en volwassenen die 

wonen in de meest vervuilde wijken van 
Rijnmond vaker lichamelijke klachten?

• Wat zijn risicofactoren voor veel voor- 
komende aandoeningen?

• Hoe kan het gebruik van medicijnen 
veiliger worden? 

Organisatie

Rijnmond Gezond is een project van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.  
Het wordt geleid door een stuurgroep met ver-
tegenwoordigers van huisartsen, coördinatoren 
van het Rijnmond Gezond project en het hoofd 
van de afdeling Huisartsgeneeskunde. 

De Rijnmond Gezond database heeft een eigen 
Raad van Toezicht. Zij besluit voor welke on-
derzoeken gegevens uit de database gebruikt 
mogen worden.
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meer informatie over 

rijnmond gezond?

bekijk de website 
www.rijnmondgezond.nl

neem bij vragen contact op met 
Coördinator dr. E.I.T. de Schepper 
via 010 7044109 of via
rijnmondgezond@erasmusmc.nl

contactgegevens afdeling 

huisartsgeneeskunde erasmus mc

postadres

Afdeling Huisartsgeneeskunde
Kamer Na-1818
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

bezoekadres

Na-gebouw, 
18de verdieping
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

website

www.erasmusmc.nl/ 
huisartsgeneeskunde

telefoonnummer

010 7030004

www.rijnmondgezond.nl


