Afdeling

Hygiëne en Infectiepreventie
De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie is verantwoordelijk voor het infectiepreventie beleid in
het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn erop gericht te voorkomen dat patiënten, medewerkers
en bezoekers besmet raken met ziekenhuisbacteriën en/of een ziekenhuisinfectie krijgen.
De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie:
bewaakt de patiëntveiligheid;
geeft voorlichting en informatie over hygiëne en infectiepreventie;
stelt protocollen op ter voorkomen van overdracht van ziekenhuisbacteriën, virussen, enz. en infecties;
controleert de naleving van de protocollen;
coördineert bij een uitbraak met een ziekenhuisbacterie of een besmettelijke ziekte.

De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie is regionaal werkzaam voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis en voor Ziekenhuis Bernhoven.

(073) 553 29 54
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.30 uur

Praktische tips
Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Betrokken afdelingen
MRSA-spreekuur (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mrsa-spreekuur)
Laboratorium Medische Microbiologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-medische-microbiologie)
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