Afdeling

Laboratorium Medische Microbiologie
Medische Microbiologie is het vakgebied waarin onderzoek wordt gedaan naar microorganismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
Het menselijke lichaam zit vol met deze micro-organismen en dat is maar goed ook. Veel van deze micro-organismen zijn heel nuttig
voor ons, maar sommige micro-organismen zijn juist schadelijk. Medische Microbiologie richt zich vooral op deze schadelijke microorganismen, omdat wij hier ziek van kunnen worden.
Het Laboratorium Medische Microbiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voert onderzoek uit op verschillende lichaamsmaterialen
zoals urine, ontlasting en bloed. Deze materialen worden in het laboratorium onderzocht en aan de hand van de bevindingen kan een
diagnose worden gesteld. De artsen-microbioloog leveren niet alleen een bijdrage aan het stellen van een goede diagnose, maar ze
adviseren de aanvragend arts ook over de juiste behandeling.

Samenwerking
Het Laboratorium Medische Microbiologie werkt nauw samen met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie. Deze dienst richt zich op
het voorkomen en controleren van infecties in het ziekenhuis. Samen met de artsen-microbioloog zorgen zij voor het hygiene en
infectiepreventiebeleid. En bij een uitbraak met een ziekenhuisbacterie zorgen zij dat alle nodige maatregelen worden genomen.
Het Laboratorium Medische Microbiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis verricht ook de microbiologische onderzoeken voor
Ziekenhuis Bernhoven en doet voor de GGD Hart voor Brabant met name de SOA onderzoeken (diagnostiek van geslachtsziekten).

Accreditatie door de Raad voor Accreditatie
Het Laboratorium voor Medische Microbiologie is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).Deze accreditatie kan gezien
worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium.

(073) 553 28 75
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
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
Hygiëne en Infectiepreventie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hygiene-en-infectiepreventie)
Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie (KCH)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-klinische-chemie-en-hematologie-kch)
Moleculaire Diagnostiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/moleculaire-diagnostiek)
MRSA-spreekuur (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mrsa-spreekuur)
Laboratorium Pathologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-pathologie)
Q-koorts spreekuur (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/q-koorts-spreekuur)

Meer informatie
Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek)
Alle belangrijke informatie op een rij.
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