
                                    
     

 
Tweede locatie voor Alexander Monro:  
SJG Weert en Alexander Monro openen samen locatie regio 
Zuidoost-Nederland 
 
Bilthoven/Weert – Maandag 27 april opent de locatie Alexander Monro regio Zuidoost in SJG Weert. 
De start van deze tweede Alexander Monro locatie is een grote stap voorwaarts in de 
borstkankerzorg en past in de ambitie van beide ziekenhuizen: Gespecialiseerde, excellente 
borst(kanker)zorg voor iedereen, zo dichtbij mogelijk. Deze nieuwe samenwerking maakt het 
mogelijk om ieder jaar circa 9.000* patiënten met een borstklacht te ontvangen.  
 
‘Zorgverzekeraar CZ is blij met de ontwikkeling’, zegt zorgdirecteur Joël Gijzen. ‘CZ is warm 
voorstander van het in samenwerking met gespecialiseerde topcentra organiseren van de zorg. Zo is 
zorg verantwoord en dichtbij. Patiënten met borstkanker hebben echt profijt van specialisten die hier 
hun kerncompetentie in hebben.’ 
 
Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ): ‘Het is momenteel een heel 
onzekere tijd voor iedereen, ook voor borstkankerpatiënten. We zien nu zelfs in de coronacrisis een 
daling van maar liefst 25 % in het aantal gestelde borstkankerdiagnoses. Vrouwen met borstklachten 
gaan minder snel naar de huisarts of worden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. We 
vinden het daarom juist nu heel belangrijk dat we deze start maken om de noodzakelijke 
borstkankerzorg zo goed mogelijk te continueren. We creëren zo extra capaciteit op beide locaties. 
Daarmee stellen we onze gespecialiseerde borst(kanker)zorg voor alle vrouwen en mannen in 
Nederland ook in deze regio beschikbaar. Voor de regio Zuidoost hebben we in SJG Weert een 
uitstekende partner gevonden met dezelfde ambities. Zij beschikken al over een sterk en ambitieus 
borstkanker team. Met elkaar vormen we een sterk en gespecialiseerd samenwerkingsverband.’ 
 
Inge de Wit, bestuurder SJG Weert: ‘Ondanks dat we in Nederland met een uitzonderlijke situatie te 
maken hebben, is het ook belangrijk dat de borstkankerzorg gewoon kan doorgaan. Wij zien in deze 
samenwerking een uitstekende mogelijkheid om de zorg voor deze patiëntengroep nog verder te 
verbeteren en deze excellente zorg voor iedereen in de regio beter bereikbaar te maken. De 
patiënten worden met zorg behandeld door een gespecialiseerd borstkankerteam, in onderlinge 
afstemming aangevuld met de expertise, kennis en visie op borstkankerzorg van de Alexander Monro 
Ziekenhuis Groep.’ 
 
Over de kracht van specialisatie 
Het AMZ te Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, 
borstaandoeningen en erfelijke aanleg en is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door 
specialisatie en concentratie van de borst(kanker)zorg. Focus en specialisatie leidt tot de beste kans 
op overleven. Met de bestaande samenwerkingspartner UMC Utrecht en deze tweede locatie in SJG 
Weert, die ook samenwerkt met andere regionale (academische) zorgverleners, hebben patiënten en 
verwijzers direct toegang tot gespecialiseerde borstkankerzorg waarbij in alle zorgbehoeften tot en 



met eventueel noodzakelijke academische zorg kan worden voorzien. Een unieke organisatie waarbij 
alle in borstkankerzorg gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks intensief met elkaar 
samenwerken om de borst(kanker)zorg continu verder te verbeteren. Ook krijgen alle patiënten 
hiermee optimale toegang tot innovatieve zorg en de laatste wetenschappelijke inzichten. Het AMZ 
is recent met gemiddeld een 9.4 uitgeroepen tot de 10 best gewaardeerde zorginstellingen door 
ZorgkaartNederland. 
 
Over borstkanker  
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft 
verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van 
kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief 
voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker 
ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 
vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.   
 
* Inclusief de nieuwe locatie worden in het netwerk van de Alexander Monro Ziekenhuis Groep 
straks 3.000 nieuwe patiënten per jaar gezien, waarvan 600 een behandeling voor een kwaadaardige 
aandoening ondergaan. Daarnaast zijn er ieder jaar 6.000 patiënten in follow up.  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor verdere vragen voor bestuurders Marjolein de Jong en Inge de Wit kunt u terecht bij: 
 
Alexander Monro Ziekenhuis – afdeling communicatie e-mail: communicatie@alexandermonro.nl 
tel.nr.: 030-2250910 of app naar 0640665415. 
 
Alexander Monro locatie regio Zuidoost-Nederland – afdeling Communicatie, e-mail: 
communicatie@alexandermonro.nl  
 
SJG Weert- afdeling communicatie email: communicatie@sjgweert.nl, tel.nr: 0495 – 572125 of 06-
51074896. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gespecialiseerde Alexander Monro locatie regio Zuidoost-Nederland van SJG Weert is lid van het Alexander Monro 
netwerk, een samenwerkingsverband van zelfstandige zorginstellingen die ieder onder eigen hoofdbehandelaarschap en dus 
eigen verantwoordelijkheid hoogwaardige borst(kanker)zorg verlenen met de kwaliteit, betrokkenheid, beleving en 
afstemming van Alexander Monro Ziekenhuis Groep. 
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