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Op het bosrijke terrein van Berg & Bosch 
ligt het Alexander Monro Ziekenhuis. 
Dit unieke ziekenhuis is hét gespeciali-
seerde ziekenhuis voor het diagnosti-
ceren en behandelen van borstkanker, 
goedaardige borstaandoeningen, erfe-
lijke aanleg, familiair verhoogd risico, 
screening en vervolgtrajecten vanuit 
het bevolkingsonderzoek. Patiënten 
vanuit het hele land weten het Alexan-
der Monro Ziekenhuis te vinden. Niet 
alleen voor de hoogwaardige medische 
zorg. Ook de persoonlijke aandacht voor 
zowel patiënten als dierbaren speelt een 
belangrijk rol in de keuze voor het zie-
kenhuis. De zorg in het gespecialiseer-
de ziekenhuis wordt vergoed door alle 
zorgverzekeraars en vanuit iedere ba-
siszorgverzekering.

In een reeks van 8 columns laten wij u graag 
kennismaken met de expertise en de gastvrij-
heid van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Naast het bieden van excellente zorg staat 
persoonlijke aandacht in het Alexander 
Monro Ziekenhuis hoog in het vaandel. 
Uitgangspunt is dat patiënten en dierbaren 
zich in een emotionele en soms spannende 
periode toch op hun gemak kunnen voelen 
in een ziekenhuis. Niet alleen de uitstraling 
draagt hieraan bij, vooral de medewerkers 
spelen een belangrijke rol. Zo worden alle 
patiënten persoonlijk ontvangen door een 
van de gastvrouwen. Met een glimlach en 
een handdruk wordt iedereen persoonlijk 
welkom geheten en begeleid.

Chris Richardson licht toe waarom haar rol 
als gastvrouw van waarde én onderschei-
dend is: “Juist dat persoonlijke contact stelt 
patiënten op hun gemak. Het is al verve-
lend genoeg om naar het ziekenhuis ver-
wezen te zijn met bijvoorbeeld een knob-
beltje in je borst. Of hier te komen voor een 
chemokuur of operatie. Wij merken dat pa-
tiënten en degenen die met hen mee zijn 
het enorm waarderen als wij de tijd nemen 
voor een zorgvuldige intake. Ook horen wij 
vaak terug dat patiënten het fijn vinden dat 
wij hen bij naam kennen. Zo voelen zij zich 
geen nummer. En dat is heel belangrijk, ze-
ker in zo’n onzekere periode.”

Daarnaast is het interieur van het Alexan-
der Monro Ziekenhuis met aandacht geko-
zen. In het ziekenhuis wordt niet gewerkt 
met nummers, maar met namen. Zo heb-
ben alle spreek- en slaapkamers namen 
van dappere, sterke vrouwen. In de spreek-
kamers staan ronde tafels, zodat patiënten 
en dierbaren letterlijk met de specialist om 
tafel kunnen. Op deze manier ben je mak-
kelijk en gelijkwaardig met elkaar in ge-
sprek. In de slaapkamers staan standaard 
tweepersoonsbedden. In het geval een 
overnachting nodig is, hoeven patiënten 
niet te vragen of er iemand bij hen mag sla-
pen. Dat is wat het Alexander Monro Zie-
kenhuis betreft vanzelfsprekend. De keuze 
ligt bij de patiënt.


