
Julius Huisartsen Netwerk (JHN) 

Aanmeldingsformulier onderzoeksproject 

Projectnummer (in te vullen door JHN) 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Vergeet u niet de laatste pagina te 
ondertekenen voor akkoord.  

Algemene gegevens 

Hoofdaanvrager 
(niet student) 

Contactpersoon
(Intern: minstens een staflid, 
Extern: PI onderzoek) 

Organisatie en afdeling 

Postadres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Emailadres  
(geen hotmail/gmail etc.) 
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Naam, functie en relevante ervaring 

Naam, functie en relevante ervaring 

Naam, functie en relevante ervaring 

Wie financiert het (hoofd) project? 

 Stage HAG
 Collectebusfonds, nl:
 Overheid, nl:
 Commerciële partij, nl:
 Anders, nl:

Is tijdschrijven nodig? 
 Nee
 Ja, op timetell project:

Projectgegevens  

Titel van dit onderzoek 

Titel hoofdonderzoek waar 
dit onderdeel van uitmaakt 
(indien van toepassing) 

METC-nummer (hoofd) 
onderzoek (indien van  
toepassing) 

Medeaanvragers 

Geplande duur en start 

Financiering 
Subsidie  

Tijdschrijven 
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Output 

Inhoud project  

Omschrijf het probleem, uitmondend in een concrete vraagstelling 

Probleemstelling  

Bijvoorbeeld promotie, (aantal) publicaties 
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Vraagstelling 



Methoden 

 Databaseaanvraag Geef aan wat in het JHN databestand nodig is en omschrijf de wijze van 
selectie, de meetinstrumenten en de belangrijkste analyses met 
uitkomstmaten. NB: bij koppeling met andere data: geef duidelijk aan op 
welke velden gekoppeld zou moeten worden, welke data specifiek uit 
JHN moeten komen en welke uit andere data gehaald worden. 
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Omschrijf de wijze van selectie, de meetinstrumenten, de belangrijkste 
analyses met uitkomstmaten en verwachte werkzaamheden uit te voeren 
door huisarts 

 Patiëntenwerving



Werkplan Geef een tijdschema voor dataverzameling, analyse en rapportage 
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Van deze partijen al akkoord om te koppelen? 

Toelichting: 

 Ja
 Nee

Bij koppeling aan 
andere data  

G eef zo duidelijk mogelijk aan wat de betekenis is van het onderzoek voor de 
kwaliteit en de doelmatigheid van zorg. Geef ook het belang voor de huisarts 
en zijn/haar praktijk aan 

Relevantie 

Huisartsendata 
andere netwerken

Worden er ook huisartsendata aan andere netwerken gevraagd? 

 Ja
 Nee

Zo ja, welke netwerken? 



Omschrijving website Korte omschrijving onderzoek voor op de JHN-website, in ‘lekentaal’ 
(max 350 wrd), in het Nederlands.Te benoemen items: achtergrond (kort!), 
doel + methoden, verwachte uitkomsten (kan zelfde zijn als doel; dan niet 
los noemen), benodigde JHN-data (Utrecht, alle, etc.), looptijd project, 
contactgegevens bij vragen. Dit moet voor de patiënten waarvan de 
gegevens gebruikt worden te begrijpen zijn! 

data; hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, omdat wij werken met 
gepseudonimiseerde data en deze extern gekoppeld moeten worden door ZorgTTP. 

Ik verklaar hierbij dat ik:

data; hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, omdat wij werken met 
gepseudonimiseerde data en deze extern gekoppeld moeten worden door ZorgTTP. 

Ik verklaar hierbij dat ik:
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Indicatie kosten voor datalevering 
Na goedkeuring door de JHN Stuurgroep, vindt een datagesprek plaats en maakt het JHN een offerte voor 
de datalevering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee soorten projecten: 
 doorsnee projecten
 lange termijn projecten

Hieronder staat een indicatie van de kosten. Afhankelijk van de aanvraag zal dit iets meer of minder 
bedragen. Data-aanvragen kunnen complex zijn, waardoor datamanagement meer uren nodig heeft. Dit 
kan afhankelijk van de data-aanvraag oplopen tot een hoger aantal uren. Het totaal aantal uren wordt in 
onderling overleg bepaald. Tevens kan sprake zijn van koppeling van huisartsendata aan andere data. 
Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, omdat er gewerkt wordt met gepseudonimiseerde 
data en deze extern gekoppeld moet worden door ZorgTTP.
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 Stagiaire afdeling Huisartsgeneekunde, Julius Centrum*
 Interne ** eenmalige aanvraag
 Externe aanvraag non-profit organisatie
 Externe aanvraag profit organisatie

Kosteloos
+/- 5000 euro
+/- 8000 euro 
Bedrag in overleg 

* Onder stagiaire afdeling Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum vallen studenten van de HAG opleiding.
Vanuit de HAG opleiding wordt er jaarlijks een vast bedrag betaald. De regeling geldt dus niet voor stagiaires
van andere opleidingen. Deze aanvragen vallen onder de categorie 'Interne aanvragen'.

** Intern = alle afdelingen van het UMC Utrecht, (afgevaardigden van) huisartsen die deelnemen aan het 
JHN en/of een van de samenwerkende huisartsennetwerken (Amsterdam UMC, UMCG, MUMC). Bij een 
aanvraag van deelnemende huisartsen uit het JHN wordt in onderling overleg bepaald of verwacht mag 
worden dat deze onder de standaard-rapportage valt, waar geen kosten aan verbonden zijn als de 
betreffende huisarts deze optie heeft gekozen in het contract.

Lange termijn projecten 
Projecten met een lange looptijd en meerdere datasets, krijgen een jaarrekening. Voor een nader overeen 
te komen bedrag kan de projectgroep gedurende dat jaar een beroep doen op het datamanagement voor 
aanlevering van datasets. De prijs voor een dergelijk onderzoeksproject kost gemiddeld € 12.000 per jaar 
en wordt altijd in gezamenlijk overleg vastgesteld. 

Doorsnee projecten: 
Voor een eenmalige datalevering kunt u denken aan onderstaande bedragen 
voor data en datamanagement (plus 21% BTW wanneer van toepassing): 

Voorwaarden levering en gebruik JHN data 
Aan het leveren en gebruiken van de data is een aantal voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden 
worden beschreven in het formulier 'Voorwaarden gebruik data'. Er wordt verwacht dat u deze 
voorwaarden vooraf aan het ondertekenen van de aanvraag, zorgvuldig doorneemt. Het formulier 
'voorwaarden gebruik data' wordt, ondertekent na goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep. 

Ik verklaar hierbij dat ik:  
- de onderzoeksaanvraag naar waarheid en volledig heb ingevuld
- het formulier 'Voorwaarden gebruik data' heb gelezen en hier akkoord mee ben
- op de hoogte ben van de kosten die met datalevering (kunnen) samenhangen

Naam 

Datum 

Handtekening 

Dit ingevulde en ondertekende formulier graag (bij voorkeur per mail) inleveren bij: 

JHN Secretariaat ׀ Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde ׀ 
Universitair Medisch Centrum Utrecht ׀ Huispostnummer Str.6.131 ׀ 
Postbus 85500 3508 ׀ GA UTRECHT ׀ T +31 (0)88 756 8122 ׀ secretariaatJHN-3@umcutrecht.nl 
www.juliuscentrum.nl ׀ Julius Huisartsen Netwerk 


	Leveringsvoorwaarden voor het gebruik van data
	Indicatie kosten voor datalevering
	Naamloos
	Naamloos
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina

	Organisatie en afdeling: 
	Postcode en plaats: 
	Telefoonnummer: 
	Titel van dit onderzoek: 
	dit onderdeel van uitmaakt: 
	METCnummer hoofd: 
	Geplande duur en start: 
	Wie financiert het hoofd project: 
	Bijvoorbeeld promotie aantal publicaties: 
	Omschrijf het probleem uitmondend in een concrete vraagstelling:   
	Geef een tijdschema voor dataverzameling analyse en rapportageRow1:                
	Korte omschrijving onderzoek voor op de JHNwebsite in lekentaal max 350 wrd in het NederlandsTe benoemen items achtergrond kort doel  methoden verwachte uitkomsten kan zelfde zijn als doel dan niet los noemen benodigde JHNdata Utrecht alle etc looptijd project contactgegevens bij vragen Dit moet voor de patiënten waarvan de gegevens gebruikt worden te begrijpen zijnRow1:              
	emailadres: 
	postadres: 
	contactpersoon: 
	Hoofdaanvrager: 
	Text2: 
	In te vullen door JHN: 
	undefined_5: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	undefined_6:              
	Check Box9: Off
	Geef zo duidelijk mogelijk aan wat de betekenis is van het onderzoek voor de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg Geef ook het belang voor de huisarts en zijnhaar praktijk aanRow1:                 
	Text16: 
	Text17: 
	Check Box19: Off
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Van deze partijen al akkoord om te koppelen  Ja  Nee Toelichting: 
	worden er ook huisartsendata van andere netwerken gevraagd?:   
	Text1: 
	Text5: 
	Text6:      
	Text7:   


