
De kracht van kennismaking
Kom meer te weten over het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven

Onlangs verscheen de eer-
ste column van het Alex-
ander Monro Ziekenhuis 
in deze krant.

In een reeks van 8 columns 
laten zij u graag kennisma-
ken met hun expertise en 
gastvrijheid. Hoog tijd om 
dit gespecialiseerde zieken-
huis voor borstkanker en 
goedaardige borstaandoe-
ningen nader aan u voor te 
stellen. Ieder warm welkom 
begint tenslotte met een 
goede kennismaking.

Hoogwaardige zorg
Het Alexander Monro Zie-
kenhuis is gelegen in de 
bosrijke omgeving van ter-
rein Berg en Bosch in Bilt-
hoven. Het landelijke zie-
kenhuis biedt verzekerde, 
hoogwaardige medische 
zorg in combinatie met 
persoonlijke aandacht voor 
de patiënt en haar dierba-
ren. Niet alleen voor het 
diagnosticeren en behan-
delen van borstkanker en 
goedaardige borstaandoe-
ningen kunt u hier terecht. 
Ook voor onderzoek naar 
erfelijke aanleg, familiair 
verhoogd risico, en voor 
vervolgtrajecten vanuit het 
bevolkingsonderzoek bent 
u hier in goede handen.

Zorgvuldige diagnostiek
De persoonlijke aandacht 
die patiënten hier ervaren, 
draagt positief bij aan het 
zorgtraject. Niet voor niets 
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Meer weten?
Lees mijn blog:

anneke.akerblog.nl

Bel bij overlijden 088 788 0 788
(24 uur per dag)
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HERENMODE
Jackets & Jeans

Op Slotlaan 126   3701 GR Zeist   06-19626867

Bij de herenmodezaak van Joyce Schrijvers
kunt u terecht voor een ruime keuze in casual en 

geklede mode tegen scherpe prijzen.
We onderscheiden ons in een kleurrijke collectie 

en mooie breisels in katoen, merinowol en 
lamswol. Als herencoupeuse is passend maken 

geen probleem.

Chino’s warme katoen met stretch van 
Cornalli  €59,95 en 2 voor €99,95

Katoenen trui in ronde of V-hals van
Tom Tailor €29,99 en 2 voor €55,00

ACTIE

Hét adres voor: 

APK, Onderhoud, Reparatie,
 Onderdelen, Accessoires

Voor alle types
Land Rover en Range Rover.

Wij zijn dealer van o.a. Eezi Awn,
Terra Firma, Viair, Britpart, Bearmarch

Tevens verhuur van Land Rovers

2e Hogeweg 109 • 3701AX Zeist
030-6918041

www.berwin4x4.nl

Steynlaan 48b, Zeist
Tel. 06-34969767

www.goudinkoop-zeist.nl

inkoop van
goud
zilver

luxe horloges
tevens gratis taxatie

Goudinkoop Zeist

www.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nl
www.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nlwww.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nlwww.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nl

www.hondenschool101.nl

www.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nlwww.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nl

Mirjam Groot
06-4252 4420
Den Dolder

Cursussen:
• Pup
• Puber
• Gevorderden
• Kind en Hondwww.hondenschool101.nl    T 06-42524420   E info@dehondentrimmer.nl

Kunst & Licht & Glas

Maak je eigen schaal, paneel of glasobject. 
Voor beginners en gevorderden. 
Voor bedrijf, team, vrienden, kinderen, feestjes.

Volg een workshop glasfusen!

Dorpsstraat 59, 3732 HH De Bilt
t: +31 30 2201266
 m: +31 6 26484574
www.kunst-en-licht.nl/glasfusen

ro Ziekenhuis naar snelle 
zorgvuldige diagnostiek en 
zitten de specialisten let-
terlijk met de patiënt en 
haar dierbaren om tafel om 
bijvoorbeeld het behandel-
plan te bespreken.

´Ken je Borsten´
Naast het bieden van zorg 
zet het ziekenhuis zich in 
voor de verspreiding van 
kennis en voorlichting over 
borstkanker onder alle 
vrouwen én mannen in Ne-
derland. De campagne ‘Ken 
je Borsten’ streeft ernaar om 
alle vrouwen in Nederland 
hun borsten nóg beter te 
laten leren kennen. Op deze 
wijze kunnen eventuele ver-
anderingen in de borst snel-
ler worden ontdekt. Het Al-
exander Monro Ziekenhuis 
pleit voor vroegdetectie. 
Hoe eerder een diagnose 
gesteld kan worden, hoe 
groter de overlevingskans.

De beste zorg en voorlich-
ting over borst(kanker)
aandoeningen moet voor 
iedereen beschikbaar zijn. 
Daarom wordt de gespe-
cialiseerde zorg in het Al-
exander Monro Zieken-
huis vergoed vanuit de 
basiszorgverzekering van 
alle zorgverzekeraars.

Kijk voor meer informatie op 
de www.alexandermonro.
nl of stuur een e-mail naar 
communicatie@alexander 
monro.nl.

scoort het ziekenhuis een 
9,5. Vanaf de eerste stap in 
het ziekenhuis tot het mo-
ment van diagnose, snel af-

scheid bij goed nieuws tot 
nazorg voor de vrouwen, 
die een operatie of een be-
handeling hebben onder-

gaan. Tijdens iedere fase 
biedt het Alexander Monro 
naast excellente medische 
zorg, advies en ondersteu-

ning. Alle medewerkers 
luisteren echt naar de be-
hoeften van de patiënt. Zo 
streeft het Alexander Mon-


