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Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét ge-
specialiseerde ziekenhuis voor het diag-
nosticeren en behandelen van borstkanker, 
goedaardige borstaandoeningen, erfelijke 
aanleg, familiair verhoogd risico, scree-
ning en vervolgtrajecten vanuit het bevol-
kingsonderzoek. De zorg wordt vergoed 
door alle zorgverzekeraars en vanuit iedere 
basiszorgverzekering.

In een reeks columns laten wij u graag kennisma-
ken met de expertise en de gastvrijheid van het 
Alexander Monro Ziekenhuis.

Bij Carla, de echtgenote van Bert, is een knob-
beltje in haar borst ontdekt. Ze wordt verwe-
zen naar het Alexander Monro Ziekenhuis.

Nog geen week geleden was mijn leven nor-
maal. Nu staat ineens alles op zijn kop. Carla 
heeft een knobbeltje in haar borst. Ons leven-
tje leek zo mooi. Een toekomst zonder Carla? Ik 
moet er niet aan denken.

Vrouwen
Zojuist zijn we door oncologisch chirurg Lies-
beth Veenendaal de spreekkamer binnenge-
roepen. Ze werpt een laatste blik op haar laptop 
en richt dan al haar aandacht op ons. Het valt 
me op dat hier zo veel vrouwelijke specialisten 
rondlopen. Ik weet zeker dat Carla dat prettig 
vindt. Iedereen stelt zich voor bij de voornaam, 
wat iets vertrouwds geeft. Net als de hele sfeer 
hier. Neem nu die ronde tafel hier in de spreek-
kamer, die heeft weinig ziekenhuisachtigs.

Shared decision making
Liesbeth neemt alle tijd voor Carla. Ze heeft de 
beeldvorming van de radioloog binnengekre-
gen. ‘Waarschijnlijk heb je een vorm van borst-
kanker, Carla’, zegt ze, ‘al kan ik nog niet zeggen 
om wat voor type het gaat.’ Aan de hand van 
beelden van de MRI-scan laat Liesbeth zien 
waar de tumor zich bevindt. Zodra alle details 
bekend zijn, zullen we de mogelijkheden met 
elkaar bespreken. ‘Shared decision making’ 
noemt Liesbeth dat. ‘Ik vind het belangrijk dat 
jullie weten dat je zelf ook iets te kiezen hebt.’ 
Ze luistert goed naar onze vragen. Samen met 
ons wil ze een behandeling kiezen en het ver-
baast me dat ze mij daar ook in betrekt.

Multidisciplinair overleg
Na het multidisciplinair overleg bespreken 
we de mogelijkheid van een borstsparende 
operatie of een amputatie en zelfs over de 
consequenties van niet opereren. Ook noemt 
Liesbeth de aanvullende therapieën die aan 
de orde zijn gekomen. Het is een enorme hoe-
veelheid informatie, maar het voelt alsof we 
een reddingsboei toegeworpen krijgen. Carla’s 
koude hand klampt zich vast aan de mijne. Toch 
begin ik weer een beetje vertrouwen te krijgen.

Over Liesbeth
Net als iedereen in het AMZ is Liesbeth zeer 
begaan met haar patiënten. Met de passie 
voor haar vak belt ze zelfs zo nu en dan op 
haar vrije dag, vanuit huis, een patiënt op 
om een goede uitslag door te geven. 'Ach, 
dat scheelt toch een nacht beter slapen', 
zegt ze. Ze vindt haar vak het mooiste dat 
er is. Een band opbouwen met haar patiën-
ten doet ze het allerliefst. 'Als chirurg snijd 
je vaak iets aan de binnenkant van het li-
chaam weg, maar in mijn vak gaat het om 
iets vrouwelijks: de borst van een vrouw. 
Het is mijn passie om daar weer iets moois 
van te maken.'


