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Artikel Klinisch bioloog Juul Boes – september 2019 

Een hoogtechnologisch laboratorium in de Kempen 

AZ Turnhout beschikt over een kwalitatief sterk uitgebouwd 

laboratorium dat sinds 1 januari 2018 is gefusioneerd met het 

labo van AZ Herentals. Op deze wijze is een optimale 

aanwending van de beschikbare middelen gewaarborgd en 

komt er door de schaalvergroting ruimte vrij voor 

investeringen in hoogtechnologische technieken. Door de 

fusie werd een uitbreiding van de  medische bestaffing in het 

laboratorium mogelijk, met meer expertise en verdere subspecialisatie als gevolg. Aangezien 

beide laboratoria reeds voor de fusie geaccrediteerd waren volgens de norm ISO15189 is een 

hoge kwaliteit gegarandeerd zowel op analytisch, als op pre-en post-analytisch vlak. 

Samenwerking met de huisartsen van de regio 

Omdat het ziekenhuislaboratorium ook een meerwaarde kan bieden voor de eerstelijnszorg werd 

er de laatste jaren hard gewerkt aan de samenwerking met de huisartsen. In overleg met de HVRT 

werden de specifieke noden geïnventariseerd. Zo werd er vooral geïnvesteerd in ICT om de 

nodige technische ondersteuning te kunnen aanbieden en om op performante wijze elektronisch 

labotesten te kunnen aanvragen en resultaten te raadplegen.  

Momenteel werken 45 externe artsen (35 huisartsen en 10 externe specialisten, voornamelijk 

dermatologen) samen met het laboratorium. Er zijn elke dag 2 ophaalrondes (’s middags en ’s 

avonds). Afnamemateriaal kan elektronisch besteld worden. De resultaten worden elektronisch 

verstuurd naar u als huisarts en zijn tegelijkertijd beschikbaar in het elektronisch medisch dossier 

van AZ Turnhout (KWS).  

Onze klinisch biologen staan elk met hun eigen expertise ter beschikking voor advies en zorgen 

voor een permanentie 24 uren per dag, 7 dagen op 7, dit zowel op niveau van de microbiologie en 

antibioticabeleid als op dat van de chemie/hematologie. Tevens staan zij in nauw contact met de 

clinici van het ziekenhuis, zodat snelle communicatie mogelijk is in geval van acute medische 

problemen. Het team beschikt ook over 3 ziekenhuishygiënisten, die de huisartsen kunnen 

bijstaan bij infectiepreventie en controle van outbreaks, voornamelijk in rusthuizen. 

Tenslotte werken alle klinisch biologen aan geconventioneerde tarieven om de kost voor de 

patiënt zo laag mogelijk te houden. Anderzijds biedt het project de nodige financiële ademruimte 

aan het ziekenhuis om niet alleen haar eigen projecten te kunnen realiseren, maar ook deze van 

de regio in samenwerking met de HVRT. 

U wilt samenwerken met het laboratorium AZ Turnhout – AZ Herentals  

Neem contact op met de laboratoriumdirecteur Juul Boes (014 44 40 82, 

juul.boes@azturnhout.be) of met klinisch bioloog Jan Verschaeren (014 44 

40 83, jan.verschaeren@azturnhout.be) 

Meer info over het laboratorium klinische biologie op 

www.azturnhout.be/labo 
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