Borstprothesen
Na een borstamputatie krijgt u een prothese aangemeten, bedoeld voor een
periode van ongeveer 2 à 3 maanden. Deze tijdelijke prothese is gemaakt
van zacht en licht materiaal om de wond zo min mogelijk te belasten.

Definitieve prothese
De definitieve prothese is een siliconenprothese voor in de bh. Na ongeveer 2
à 3 maanden kunt u deze aan laten meten. In de tabel, zie achterzijde, vindt u
organisaties waar u terecht kunt. Deze organisaties zijn ervaren en zeer deskundig. In privacy en met alle zorgvuldigheid meten zij de definitieve prothese bij
u aan. Een goed passende bh en prothese geven fysiek en mentaal meer balans
en evenwicht na de operatie.

Verschillende prothesen
Er is een groot assortiment op het gebied van protheses, bijbehorende lingerie
en badmode. Zo zijn er borstprotheses bh’s, die aangepast zijn voor het dragen
van uw prothese. De modellen hebben in de linker en de rechter cup een speciaal hoesje, waardoor de prothese onzichtbaar is. Ook bestaat er een ‘plakprothese’ die u op de huid plakt. Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen de prothese,
maar niet de borstprothese bh. De bh’s zijn er in verschillende prijscategorieën.
U ontvangt van de mammacareverpleegkundige een machtiging voor de definitieve prothese.

Badpak
Ook zijn er protheses speciaal voor een badpak en waarmee u kunt zwemmen.
Deze protheses worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor uitgebreide informatie en de aanschaf kunt u bij de, op de achterzijde, vermelde
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gespecialiseerde adressen terecht.

Verkoopadressen borstprothesen, lingerie en badkleding
Naam

Adres

Openingstijden

Bijzonderheden

Orthopedie Techniek
Heiloo
Lieke Wester
Patricia van Bakkum

Kennemerstr.weg 71
1814 CG Alkmaar
072 - 533 5862
E-mail: info@otheiloo.

alleen op afspraak

1x per maand op
Texel

Body Care
Mevr. N. Teensma

Benedenweg 99
1834 AL St. Pancras
tel. 072 - 562 3595
www.bodycarenellyteensma.nl
E-mail:
info@bodycarenellyteensma.nl

alleen op afspraak

1 x per maand in
Schagen:
Rensgars 1
1741 HD Schagen
tel. 072 - 562 3595

Heleen van Essen
Borstprothese- en
lingerieadvies

Willem de Rijkelaan 22
1901 TT Castricum
tel. 0251 - 67 9162
06 - 4758 2430
praktijk@heleenvanessen.nl
www.heleenvanessen.nl

op afspraak
ma t/m za.
‘s avond ook
mogelijk

op afspraak
ma. t/m za.
‘s avonds ook
mogelijk

Mammacare Lingerie
en badmode
Angelina Klaver

Waterhoen 1
1715 HA Spanbroek
tel. 06 - 4572 5703
Email:
info@mammacarelingerie.nl
www.mammacarelingerie.nl

werkt op afspraak

elke dinsdag van
10:00 - 12:00 uur
inloopochtend

Modehuis Koning

Zeestraat 7
1941 AJ Beverwijk
tel. 0251 - 22 3736
E-mail:
info@bodyfashionkoning.nl
www.bodyfashionkoning.nl

ma.:
13:00 - 18:00
di. t/m vrij.:
9:00 - 17:30
za.: 9:00 - 17:30

1 x per maand in
Hoorn:
Draafsingel 59
1623 LC Hoorn
tel. 072 - 562 3595

