Het Prostaatcentrum Midden-Nederland is
onderdeel van Meander Medisch Centrum, een
topklinisch ziekenhuis in Amersfoort dat in 2012 is
uitgeroepen tot beste ziekenhuis van Nederland
(bron: AD Top-100). Uit heel Nederland weten
patiënten de weg te vinden naar de hooggespecialiseerde zorg van Meander, ook bij
prostaatkanker. Eind 2013 verhuizen we naar een
prachtig modern gebouw aan de rand van
Amersfoort (kijk op www.meandermc.nl/verhuizing ).

Het operatieteam urologie is gespecialiseerd in prostaatkankeroperaties.

Bij het Prostaatcentrum Midden-Nederland stellen
wij alles in het werk om u snel, veilig, efficiënt en

Niets aan het toeval overlaten
Uitgekiend programma

zorgzaam van uw klachten af te helpen.
Binnen vijf dagen kunt u al bij ons terecht.
Bel voor een afspraak of voor vragen rechtstreeks
met het Prostaatcentrum Midden-Nederland:
033 - 850 42 00

Prostaatcentrum
Midden-Nederland:
alle zorg rondom de
patiënt in één centrum

Postadres:

e-mail:

Meander Medisch Centrum

prostaatcentrummiddennederland@meandermc.nl

Als bij u is vastgesteld dat u prostaatkanker heeft, wilt u zo snel

Postbus 1502

internet:

en zo deskundig mogelijk worden geholpen. Het Prostaatcentrum

3800 BM Amersfoort

www.prostaatcentrummiddennederland.nl

Midden-Nederland biedt u dan precies de zorg die u nodig heeft.

www.prostaatcentrummiddennederland.nl

www.prostaatcentrummiddennederland.nl
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Dr. Anko Kooistra en dr. Anne Lont zijn gespecialiseerd in prostaatkankeroperaties met behulp
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Onze urologen hebben veel ervaring met prostaatkanker-
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Met deze multidisciplinaire aanpak zorgen we er voor dat u
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nodig, dan kunt u bij ons binnen vier weken terecht.

Het Prostaatcentrum Midden-Nederland helpt patiënten uit
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