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Operatie UMC in Bilthoven
Samenwerking UMC Utrecht en Alexander Monro

Chirurgen van het UMC Utrecht hebben 
voor het eerst UMCU-patiënten met 
borstkanker geopereerd in het Alexan-
der 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 zie-
kenhuizen.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) en 
het UMC Utrecht bundelen sinds 2016 hun 
krachten op het gebied van hoogwaardige 
borst(kanker)zorg en innovatieve academi-
sche zorg. Ook kunnen beide ziekenhuizen 
op het gebied van wetenschappelijk onder-
zoek samen meer bereiken. De samenwer-
king is wegens wederzijdse tevredenheid 

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 borstkanker-
zorg nodig hebben. “Door de samenwer-
king 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 kun-
nen blijven leveren.

Het beste van twee werelden
voor alle patiënten
Het Alexander Monro Ziekenhuis onder-
scheidt zich onder andere door hoog-
waardige 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 ontwikke-
lingen in het verloop van de borstkanker 
waarvoor academische zorg de beste mo-
gelijkheden biedt. Ook wordt de bijdrage 
in de vorm van wetenschappelijk onder-
zoek en innovatie van het UMC Utrecht 
maximaal beschikbaar gesteld voor alle 
patiënten.
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Spataderzorg op 
het hoogste niveau
Eerste consult 
zonder kosten
Bent of kent u iemand die last heeft van 
spataderen? Dan weet u vast hoe hinder-
lijk 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, ver-
moeidheid 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 verlich-
ten van klachten, voorkomen van complica-
ties en behandeling vanuit een cosmetisch 
oogpunt. Er zijn verschillende mogelijkhe-
den om spataderen te behandelen:

Sclerocompressie
Spataderen zijn in de regel ontsierend. Hele 
fijne spataderen, ook wel berkentakjes ge-
noemd, zijn eenvoudig te behandelen. Mid-
dels de zogeheten Sclerocompressie-tech-
niek spuit ik de aderen op uw hand of been 
weg. U ziet snel resultaat. Een geruststellen-
de 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 spat-
aderen.

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 pijn-
loze - 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 Ae-
thoxysclerol zal de ader samenkrimpen. 

Altijd een Duplexonderzoek
Om tot een behandelplan te komen, bekijk 
ik uw handen of benen en breng ik met be-
hulp van een duplexonderzoek (combinatie 
echografie en doppleronderzoek) uw aderen 
in beeld. Lekkende kleppen worden opge-
spoord en de terugstroomsnelheid van niet 
goed functionerende vaten wordt gemeten. 
De uitkomst van dit onderzoek is bepalend 
voor het behandelplan en de te verwachten 
kosten.

Uw eerste consult zonder verwijzing of 
enige kosten
Cosmed Kliniek verzorgt uw eerste consult 
gratis. U heeft dan ook géén verwijzing no-
dig van uw huisarts en uw verplichte eigen 
risico bij uw zorgverzekeraar wordt niet on-
nodig aangesproken. Tijdens uw eerste con-
sult bespreek ik het onderzoek en uw per-
soonlijke behandelplan in een afspraak van 
30 minuten.

Ik heet u graag welkom op mijn spreekuur 
in de Cosmed Kliniek.

Dr. Ben Disselhoff

Plastische chirurgie   •   Huidtherapie   •   Schoonheidsbehandelingen De CosMed Kliniek

Gratis oriëntatiegesprek
15 minuten gratis oriëntatiegesprek? 
Dat kan! Maak nu een afspraak. 

088 765 2121

E  info@cosmedkliniek.nl 
W cosmedkliniek.nl 
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

Heeft u last van hangende oogleden en daardoor een 
vermoeidegezichtsuitdrukking, hoofdpijn of minder goed 
zicht? Een ooglidcorrectie uitgevoerd door het ervaren 
team van de CosMed Kliniek geeft u weer een frisse en 
onvermoeide blik.

Maak  kennis met dé kliniek voor cosmetische chirurgie in Bosch en Duin.

Een subtiele en 
natuurlijk ogende 
verbetering: 
ooglidcorrectie 
€ 795

Ooglidcorrecties  
Een ooglidcorrectie is een relatief 
simpele en veelvuldig uitgevoerde 
behandeling bij de CosMed Kliniek.  
Wij vertellen u graag hoe wij u 
kunnen helpen, zodat u uw frisse 
oogopslag weer terugkrijgt. 

Verzekerde zorg 
Een deel van onze behandelingen 
valt onder verzekerde zorg. 
Wilt u hier meer over weten? 
Neem dan vooral even contact 
met ons op. 

Volledig aanbod 
Naast ooglidcorrecties kunt u bij 
de CosMed Kliniek terecht voor 
vrijwel alle plastische ingrepen en 
huidbehandelingen door een 
team zeer ervaren plastisch 
chirurgen, huidtherapeuten en 
schoonheidsspecialisten.

Kwaliteit en veiligheid
Wij werken met een kwaliteits-
systeem waarmee wij elke 
behandeling volgens precies 
vastgelegde procedures uit-
voeren én opvolgen. Voor 
een veilig gevoel.

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

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 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
604 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Uit liefde voor je voeten

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

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 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

voor je voeten
VOET-

KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

DUREA 5728 H 
€ 189,95

DUREA 6176 H 
€ 189,95

DUREA 9640 K 
€ 199,95

DUREA 7377 E 
€ 149,95

DUREA 7378 G 
€ 169,95

DUREA 7378 H 
€ 169,95

Mantelzorgers kunnen 
ook op vakanti e!

Schakel Saar aan Huis in voor 
vervangende mantelzorg

www.saaraanhuis.nl
06-51002871 · nathalie@saaraanhuis.nl

  

Meerdere
breedtematen

Verwisselbaar 
voetbed

Meerdere
breedtematen

Verwisselbaar 
voetbed

uitgebreid. “Het is mooi om te zien dat 
onze samenwerking nu ook in de opera-
tiekamers merkbaar is“, zegt Marjolein de 
Jong, bestuurder van het Alexander Mon-
ro Ziekenhuis. “Dit is ook een logische be-


