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HÉT GESPECIALISEERDE 
BORST(KANKER)ZORG ZIEKENHUIS 

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) is het 
enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig 

gespecialiseerd heeft in aandoeningen aan de borst. 
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HÉT GESPECIALISEERDE BORST(KANKER)ZORG ZIEKENHUIS 

Als u een afwijking aan uw borst ziet of in uw borst voelt, is dat een angstige 
constatering. Gelukkig betekent het in 75% van de gevallen niet dat u 
borstkanker heeft. Maar wat moet u doen? Wie kan u helpen? Mag u zelf het 
ziekenhuis kiezen waar u behandeld wilt worden? Van het ene op het andere 
moment komen er veel vragen bij u op. 

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) is het enige ziekenhuis in Nederland 
dat zich volledig gespecialiseerd heeft in aandoeningen aan de borst. Om de 
juiste diagnose te stellen is expertise nodig. Borst(kanker)zorg ontwikkelt 
zich voortdurend. Zo herkennen wetenschappers door bijvoorbeeld
DNA-onderzoek en microdiagnostiek steeds meer typen borstkanker. Het 
gevolg daarvan is dat het stellen van de correcte diagnose en het bepalen 
van de beste behandeling ook steeds complexer wordt. Al onze medewerkers 
kiezen ervoor zich te specialiseren en hierdoor te excelleren
in borst(kanker)zorg.

NAUWKEURIGE DIAGNOSE DOOR ONS EXPERTISETEAM

Het  team van medisch specialisten en mammacare verpleegkundigen in het 
AMZ is volledig gespecialiseerd in borstzorg en werkt volgens de nieuwste 
behandelmethoden en met de meest geavanceerde apparatuur. Het AMZ 
voldoet aan alle kwaliteitsrichtlijnen voor ziekenhuizen en legt de lat, waar 
mogelijk, zelfs hoger. De artsen en verpleegkundigen werken nauw met 

elkaar samen in een multidisciplinair zorgteam. Daarin staat u centraal, als 
mens en als patiënt. Alle betrokken specialisten zijn op de hoogte van uw 
situatie. Het advies voor een 
behandeling is gebaseerd op 
een eenduidig multidisciplinair 
besluit, voor u op maat gemaakt.

SNELLE EN PERSOONLIJKE 
BEHANDELING

Het AMZ is landelijk toegankelijk 
en de  zorg wordt vergoed door 
alle zorgverzekeraars. Met een 
verwijzing van uw (huis-)arts maakt u eenvoudig een afspraak. Ook voor een 
second opinion bent u in het AMZ op de juiste plek. Naast de beste medische 
zorg kenmerken oprechte aandacht, luisteren, vertrouwen, betrokkenheid en 
snelheid de  aanpak. 

Het Alexander Monro Ziekenhuis vindt dat niemand onnodig lang in 
onzekerheid of angst zou moeten verkeren. Daarom geeft het AMZ u snel 
zekerheid over uw diagnose en het eventuele behandelplan. Dit is mogelijk, 
omdat twee keer per dag multidisciplinair overleg plaatsvindt. Het gehele 
medische team voert overleg over uw situatie. Met een verwijzing van uw 
(huis-) arts kunt u snel bij ons terecht voor 
een mammografie, een echo en/of een 
punctie of scan. De uitslag krijgt u vaak 
nog dezelfde dag. ls er bij u borstkanker 
geconstateerd, dan bespreekt uw team op 
korte termijn het behandelplan met u.

Elk type borstkanker is anders en elke patiënt heeft eigen vragen en wensen. 
Alle besluiten over de behandeling nemen wij samen met u. Natuurlijk kunt 
u tijdens de behandeling in het ziekenhuis uw eigen dossier inzien of contact 
opnemen met uw behandelend arts of verpleegkundige. U kunt erop rekenen 
dat wij duidelijk zijn over de keuzes die u heeft en de consequenties 
daarvan. Wij houden bij alles wat we doen steeds rekening met uw dagelijks 
leven, uw eventuele werk en uw gezinssituatie.

“Wij vinden dat 
niemand onnodig 
lang in onzekerheid 
zou moeten verkeren”

Snelle toegang en zorgvuldige 
diagnose
Expert in second opinions
Excellente medische resultaten
Gespecialiseerde borst(kanker)-
zorg: alle experts onder één dak
Tijd en persoonlijke aandacht, 
ook voor dierbaren
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EEN FIJNE OMGEVING

Het Alexander Monro Ziekenhuis biedt een 
gastvrije omgeving. Parkeren kan voor de 
deur en is gratis. Vrienden en familie zijn 
altijd welkom, ook tijdens een scan of 
chemotherapie. Onze patiëntenkamers zijn 
zeer comfortabel. Wilt u dat 
er iemand bij u blijft slapen, 
dan kan dat. U kunt kiezen 
voor een tweepersoonsbed, 
zodat u samen met uw partner 
kunt bijkomen van een 
eventuele operatie. Vindt u 
het prettiger om met andere 
patiënten op een zaal te 
liggen, dan kan dat ook.

CONTACTGEGEVENS
Het Alexander Monro Ziekenhuis is gevestigd op het Terrein Berg en Bosch in Bilthoven.  
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9
3723 MB Bilthoven

Postadres:
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

“Vrienden en familie 
zijn altijd welkom, 
ook tijdens een scan 
of chemotherapie”


