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Operatie UMC in Bilthoven
Samenwerking UMC Utrecht en Alexander Monro

weging in de ambitie van het AMZ om met
meer ziekenhuizen samen te gaan werken.”
Snellere en betere zorg
De UMCU-chirurgen opereren in het AMZ
patiënten die in het UMC Utrecht onder
behandeling staan. Het gaat hierbij om
patiënten die voorspelbare borstkankerzorg nodig hebben. “Door de samenwerking kunnen we patiënten sneller en beter
helpen en bieden we de beste zorg op de
juiste locatie.”, zegt Mirjam van Velthuizen,
lid van de Raad van Bestuur van het UMC
Utrecht. Het UMC Utrecht werkt op het
gebied van oncologische zorg al intensief
samen met verschillende ziekenhuizen in
de regio. De samenwerking met het AMZ is
een logische stap. In de toekomst wordt de
samenwerking nog verder uitgebreid om
samen de beste zorg aan patiënten te kunnen blijven leveren.

Chirurgen van het UMC Utrecht hebben
voor het eerst UMCU-patiënten met
borstkanker geopereerd in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.
Het Alexander Monro Ziekenhuis fungeert
nu als extra operatielocatie van het UMC
Utrecht. De operaties zijn de volgende stap
in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen.
Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) en
het UMC Utrecht bundelen sinds 2016 hun
krachten op het gebied van hoogwaardige
borst(kanker)zorg en innovatieve academische zorg. Ook kunnen beide ziekenhuizen
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen meer bereiken. De samenwerking is wegens wederzijdse tevredenheid

Het beste van twee werelden
voor alle patiënten
Het Alexander Monro Ziekenhuis onderscheidt zich onder andere door hoogwaardige multidisciplinaire borstzorg te
combineren met persoonlijke aandacht. De
samenwerking met het UMC Utrecht richt
zich niet alleen op borstkankerpatiënten
die ook complexe andere aandoeningen
hebben, maar ook op specifieke ontwikkelingen in het verloop van de borstkanker
waarvoor academische zorg de beste mogelijkheden biedt. Ook wordt de bijdrage
in de vorm van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het UMC Utrecht
maximaal beschikbaar gesteld voor alle
patiënten.

uitgebreid. “Het is mooi om te zien dat
onze samenwerking nu ook in de operatiekamers merkbaar is“, zegt Marjolein de
Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis. “Dit is ook een logische be-
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Bent of kent u iemand die last heeft van
spataderen? Dan weet u vast hoe hinderlijk of storend dit kan zijn. Spataderen zijn
niet alleen ontsierend, maar geven vaak
ook vervelende klachten. Daarom is het
belangrijk om middels een behandeling
te voorkomen dat klachten als pijn, vermoeidheid of vochtophoping verergeren.
Tijdens mijn spreekuur bij de Cosmed Kliniek
zie ik veel patiënten die willen afrekenen met
de ongemakken die spataderen met zich
meebrengen. De belangrijkste redenen om
spataderen te behandelen zijn: het verlichten van klachten, voorkomen van complicaties en behandeling vanuit een cosmetisch
oogpunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om spataderen te behandelen:
Sclerocompressie
Spataderen zijn in de regel ontsierend. Hele
fijne spataderen, ook wel berkentakjes genoemd, zijn eenvoudig te behandelen. Middels de zogeheten Sclerocompressie-techniek spuit ik de aderen op uw hand of been
weg. U ziet snel resultaat. Een geruststellende gedachte met de zomer in aantocht.
Muller techniek
Bij deze poliklinisch behandeling wordt door
middel van zeer kleine incisies in de huid
de spatader verwijderd. De Mullertechniek
wordt vooral toegepast bij middelgrote spataderen.
Laser therapie (EVLA)
Tijdens de behandeling wordt met behulp
van een echoapparaat de te behandelen
ader in beeld gebracht, aangeprikt en een
katheter in uw ader geschoven. Door de tip
van de katheter wordt warmte afgegeven,
waardoor de ader samenkrimpt en verdwijnt.
Clarivein Methode
De Clarivein methode is een - vrijwel pijnloze - methode waarbij spataderen van het
oppervlakkige systeem met behulp van een
katheter kunnen worden uitgeschakeld.
Door het behandelen van de bloedvaatwand
én tegelijktijdig inspuiten van het middel Aethoxysclerol zal de ader samenkrimpen.
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Ik heet u graag welkom op mijn spreekuur
in de Cosmed Kliniek.

15 minuten gratis oriëntatiegesprek?
Dat kan! Maak nu een afspraak.
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LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
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