
Kwaliteit van zorg 
voorop

Leidsche Rijn JuliusGezondheidsproject

Uw privacy voorop
Het LRGP besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van u als patiënt. 

Omdat alle gegevens gecodeerd worden opgeslagen, krijgen onderzoekers geen 

identificerende informatie zoals uw naam, adres of Burgerservicenummer. De resultaten 

van de onderzoeken zijn dus nooit te herleiden tot individuele personen. In een speciaal 

hiervoor opgesteld privacyreglement staat precies beschreven hoe LRGP met de 

gegevens omgaat.

Meld u aan!
Download de toestemmingsverklaring op www.lrgp.nl en vul 

deze in. 

U kunt deze bij de balie afgeven of opsturen via de post of 

e-mail. Als u kinderen onder de 18 jaar hebt, tekent u ook voor 

hen een formulier. 

Neem voor vragen gerust contact op met de projectcoördinator, Petra Berk, via 

pberk@lrjg.nl of (030) 6866114. Op www.lrjg.nl vindt u meer informatie over LRGP.

Wat is het verband tussen het gebruik van mobiele telefoon 

en gezondheidsklachten? Hoe verlopen hoestklachten bij 

baby’s? En welke factoren voorspellen psychische klachten?

Deze en andere vragen onderzoeken we bij het Leidsche Rijn 

Gezondheidsproject (LRGP).

Het LRGP vindt continu plaats en onderzoekt de gezondheid 

van de inwoners van Leidsche Rijn. Staat u ingeschreven bij 

de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra? Dan kunt u zich 

aanmelden om hieraan deel te nemen en een bijdrage te 

leveren aan het verbeteren van de medische zorg.

Help mee de zorg te verbeteren
Dankzij het Leidsche Rijn gezondheidsproject kunnen we kennis over gezondheid, 

leefstijl en ziektes verder ontwikkelen. Deze kennis helpt ziektes te voorkomen en/of 

te behandelen. 

Daarnaast kunnen we met behulp van het LRGP de gezondheidszorg in de Leidsche 

Rijn Julius Gezondheidscentra evalueren en hiermee de kwaliteit van onze 

huisartsenzorg verbeteren.

Daar hebben we uw hulp voor nodig.

Wat houdt het LRGP 
voor u in?
Als deelnemer krijgt u eerst een medische check-up: het Individueel GezondheidsProfiel 

(IGP). Dit profiel slaan we op in een database. U kunt dit profiel zien als een persoonlijk 

gezondheidsdossier waarin we uw gezondheidstoestand bij de start van uw deelname 

aan het project vastleggen. 

Uw huisarts vult het profiel daarna verder aan met informatie over medicijngebruik, 

diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames en meer. 

Uw individueel GezondheidsProfiel  (IGP) bestaat uit de volgende gegevens:

1. vragenlijsten over uw medische voorgeschiedenis en klachten 

2. metingen van uw lengte en gewicht

3. bloedafname

4. eventuele ECG en/of longfunctiemeting

Met de resultaten heeft u zelf goed zicht op uw gezondheid en kunnen veranderingen 

sneller gesignaleerd worden.

De anonieme gegevens uit het Individueel GezondheidsProfiel en uit de registratie 

dienen ook als basis voor wetenschappelijk onderzoek, om bijvoorbeeld:

• verbanden tussen leefstijl en ziekte op te sporen;

• onderdelen van de zorg door de huisarts te evalueren;

• het verloop van klachten in de tijd te volgen.
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