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gespecialiseerde borst(kanker)zorg 

Gespecialiseerde, excellente borst(kanker)zorg
Snel duidelijkheid
Expert in second opinions
Persoonlijke aandacht en gastvrij
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werkt
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BEST PRACTICE BORST(KANKER)ZORG
Resultaten 2017
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borstoperaties

SUCCESFACTOREN
snel duidelijkheid; nauwe samenwerking tussen alle medische disciplines 
(waaronder 2x per dag teamoverleg)
elke dag mammapoli
alle eerstelijns diagnostiek in eigen huis (röntgen-, echo-, botonderzoek)
MRI-onderzoek binnen 48 uur
alle gespecialiseerde zorg onder 1 dak (multidisciplinaire poli, klinische 
genetica, chemo, operatie, verpleging, nazorg)
waar mogelijk altijd operatie met directe reconstructie

✓
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✓

✓

ALEXANDER MONRO ZIEKENHUIS
Eerste gespecialiseerde borst(kanker)zorg ziekenhuis

ALEXANDER MONRO ZIEKENHUIS
Borstkanker | Erfelijke aanleg | Overige borstaandoeningen

SAMENWERKINGSPARTNER UMC UTRECHT
Wetenschap | Innovatie | Academische zorg | 
Uitwisseling medisch professionals

Bronnen: IKNL 2017, PREM mammacare BVN 2017, NPS

*  Nauwe samenwerking op operatiekamer tussen 
oncologisch chirurg en plastisch chirurg, waardoor 
minder vervolgoperaties per patiënt nodig zijn

PIJLERS

Hoogste kans 
op genezing

Beste patiënt- 
beleving

Beste kwali- 
teit van leven

INDICATOREN

Borstoperaties waarbij geen 
kankercellen achterblijven
(ex. borstoperaties DCIS)

Borstoperaties met directe 
start reconstructie* (< 5 weken)

 
Tevredenheid

Gemiddelde wachttijd tussen 
datum diagnose en start neo-
adjuvante chemotherapie

Gemiddelde wachttijd tussen 
diagnose en eerste operatie 
(met directe reconstructie)
 
Bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van de patiënt

RESULTATEN 
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50%

66%

26 dagen

35 dagen

85%

2.110 484 550

Minder 
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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

Second
opinion?
De moeite 
waard!

‘Het is een ruimdenkend, zeer kundig, 
warm en persoonlijk ziekenhuis’ 

- huisarts

SECOND OPINIONS IN ALEXANDER MONRO ZIEKENHUIS
• Ruim 2000 second opinions gezien de afgelopen 5 jaar
•  Uit onderzoek zijn opvallende resultaten naar  

voren gekomen

SECOND OPINION BIJ HET ALEXANDER MONRO 

extra diagnostiek andere diagnose ander behandelplan

65% 12% 28%

Bron: intern onderzoek onder 1089 second opinion dossiers


