Afdeling

Laboratorium Klinische Chemie en
Hematologie (KCH)
Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie doet klinisch chemisch en hematologisch
onderzoek in bloed en andere menselijke lichaamsvochten.
Voor bloedprikken kunt u terecht bij de polikliniek Bloedafname (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedafname) op onze
hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch en onze locaties in Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel Gamerschestraat. Daarnaast kunt u
ook terecht bij één van onze 50 prikposten in de regio.

Keurmerk van kwaliteit
Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is ISO 15189:2012 geaccrediteerd
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/iso-151892012-klinische-chemie-en-hematologie) door de Raad van Accreditatie (RvA) onder
nummer M028.

(073) 553 36 99
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.45 uur

Praktische tips
E-labgids en Labapp
Wilt u weten wat de waarden zijn waar de uitkomst van uw onderzoek in 'hoort te vallen' (referentiewaarden)? In de E-labgids en
Labapp (http://jbz.elabgids.nl/) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt u een overzicht van al onze onderzoeken. Per onderzoek ziet u
de referentiewaarden.

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
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (https://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 (https://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
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Betrokken afdelingen
Bloedafname (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedafname)
Laboratorium Medische Microbiologie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-medische-microbiologie)
Moleculaire Diagnostiek (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/moleculaire-diagnostiek)
Laboratorium Pathologie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-pathologie)
Trombosedienst (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst)

Meer informatie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (https://www.nvkc.nl/)
Meer informatie over laboratoriumonderzoek en klinische chemie.
Wat kost bloedonderzoek? (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-kost-bloedonderzoek)
De kosten van bloedonderzoek tellen mee voor uw eigen risico. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u betaalt voor een bepaald
onderzoek.
Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek)
Alle belangrijke informatie op een rij.
Bloedprikken bij u in de buurt (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten)
Met meer dan 50 prikposten kunt u altijd bij u in de buurt terecht voor bloedafname.
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