Afdeling

Laboratorium Pathologie
De klinische pathologie onderzoekt cel- of weefselmateriaal om na te gaan of er sprake is van
een bepaalde ziekte.
De cellen of het weefsel dat onderzocht wordt, is weggenomen tijdens een onderzoek of (kijk)operatie. Er kan ook onderzocht worden
hoe een ziekte zich waarschijnlijk ontwikkeld. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan het opstellen van een behandelplan. De uitslag
van het pathologisch onderzoek wordt teruggekoppeld aan de behandelend specialist. Als patiënt heeft u meestal geen rechtstreeks
contact met de klinisch patholoog.
Daarnaast heeft de patholoog een belangrijke functie bij het onderzoek naar de oorzaak van overlijden van een patiënt. Uitkomsten
van dit postmortale onderzoek hebben een belangrijke functie in de kwaliteitsborging van het medisch handelen.

Samenwerkingsverband Pathologie-DNA
Het laboratorium voor Pathologie en de pathologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken onder de naam Pathologie-DNA samen
met laboratoria voor Pathologie van Rijnstate en St. Antonius Utrecht/Nieuwegein. Meer informatie over dit samenwerkingsverband
vindt u op de website www.pathologie-dna.nl (https://www.pathologie-dna.nl/).

ISO 15189:2012 (Pathologie)
Het Laboratorium voor Pathologie is ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer M119.
Deze accreditatie kan gezien worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium.
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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
(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
Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie (KCH)
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-klinische-chemie-en-hematologie-kch)
Laboratorium Medische Microbiologie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/laboratorium-medische-microbiologie)
Moleculaire Diagnostiek (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/moleculaire-diagnostiek)

Meer informatie
Wat is pathologisch onderzoek? (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-pathologisch-onderzoek)
Pathologisch onderzoek kent verschillende methoden en technieken.
Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek)
Alle belangrijke informatie op een rij.
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