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U heeft wellicht vragen...
Zoals bijvoorbeeld:

• Kan mijn partner wel echt met onze 

nieuwe situatie omgaan?

• Is het zichtbaar?

• Hoe voorkom ik dat voor de buitenwereld 

mijn borstverlies zichtbaar is?

• Kan ik nog ooit een zomerjurk, een 

strakke trui, een T-shirt of exclusieve 

lingerie dragen?

• Artsen en fysiotherapeuten gaven het 

advies om iets aan sport te doen, omdat 

een betere doorbloeding van mijn lichaam 

mijn herstel bevordert. Maar... durf ik wel 

zwem- en sportkleding dragen?

Waarmee wij u wellicht 
kunnen helpen...
Wij helpen namelijk vrouwen als u om de 

draad weer op te pakken zodat u weer uw 

normale leven kunt gaan leiden. Een goed 

passende, natuurlijke mammaprothese zal 

uw gerustheid over uw uiterlijk en daarmee 

uw hernieuwde zelfvertrouwen bevorderen. 

Wij beseffen dat een mammaprothese nooit 

helemaal perfect kan zijn en de natuurlijke 

borst niet kan evenaren. Wij streven er echter 

naar de beste borstprothese te bieden. Deze 

stelt u in staat om lingerie en bovenkleding 

te dragen die helemaal naar uw zin is en 

waarmee u fier aan het dagelijks leven kunt 

deelnemen. U hierbij met raad en daad 

bijstaan, is onze passie. Wij kunnen u de 

helpende hand bieden om uw zelfvertrouwen 

te (her)vinden.

U hoopte dat het u nooit zou over

komen. Maar het gebeurde toch. 

Ook ú hebt een borstamputatie 

moeten ondergaan. Een operatie 

die niet alleen lichamelijk, 

maar ook psychisch diep heeft 

ingegrepen in uw leven. Hoewel 

u na uw operatie niet minder 

vrouw bent geworden, voelt het 

voor u misschien wel zo. U kunt 

in gevecht met uzelf raken, met 

uw partner, de mensen en de 

alledaagse dingen om u heen. 

U verkeert in een situatie waarin 

u uw weg nog moet zoeken. 

De meeste vrouwen vinden het 

belangrijk om er goed uit te zien. 

Mogelijk speelt dit, nu u uw borst 

moet missen, een extra grote rol 

voor u.



Op een heel discrete manier...
Wij weten dat het voor veel vrouwen moeilijk 

is om een prothese en eventueel bijpas-

sende lingerie uit te zoeken in het bijzijn van 

anderen.

• In onze praktijk wordt u door ons 

geadviseerd over goed passende borst-

prothesen en bijpassende lingerie, onder 

het genot van een kopje koffie of thee. 

Wij werken op afspraak, zodat we alle 

aandacht en tijd voor u hebben.

• Mocht u door fysieke omstandigheden 

niet in staat zijn om naar onze zaak te 

komen, dan behoort thuisbezoek tot de 

mogelijkheden.

Wij werken uitsluitend op telefonische 

afspraak, zodat wij ruim voldoende tijd 

voor u kunnen reserveren. Het is altijd 

mogelijk dat een vorige afspraak uitloopt. 

Houdt u daarom rekening met een eventuele 

wachttijd van ruim een kwartier.

...ontvangt u vakkundig  
maatwerk...
Bij de keuze van een prothese is meer nodig 

dan een kritische blik. Elk lichaam is uniek, 

geen twee vrouwen zijn hetzelfde. Een 

optimale pasvorm is een vereiste. De keuze 

voor een prothese is maatwerk. Uw prothese 

dient te passen bij uw lichaamsvormen. 

Bovendien dient hij geschikt te zijn voor uw 

activiteiten en levensstijl. U mag op geen 

enkele manier hinder ondervinden van uw 

prothese en niemand hoeft te kunnen zien 

dat u er een draagt.

...waarbij u keuze heeft uit 
een ruim aantal producten...
Samen zoeken we naar een prothese 

die het beste bij u past. U krijgt bij 

ons een begripvol, eerlijk en gedegen 

advies. Mocht het benodigde product 

niet op voorraad zijn dan wordt het direct 

besteld en binnen een week geleverd. 

Een borstprothese heeft een gemiddelde 

levensduur van 2 jaar. Daarna mag het 

product vervangen worden.

Voor de volgende zaken kunt u bij ons terecht:

• Prothesen geschikt voor de eerste perio-

de na de operatie en bestraling;

• Lichtgewichtprothesen, ultra light pro-

thesen, zwemprothesen, deelprothesen 

(na een borstsparende operatie) en 

zwemprothesen in diverse maten en 

modellen

• Goed passende modieuze lingerie, 

maar ook lingerie geschikt voor lymfe 

oedeem, postoperatieve bh’s, sport-

bh’s en bh’s met extra ondersteuning. 

Daarnaast badkleding: bikini’s, tankini’s 

en badpakken geschikt voor het dragen 

met een zwemprothese.

Tot welke keuze u komt, hangt af van verschei-

dene factoren, waaronder de stevigheid van 

de eigen borst, de aard van de operatie en 

de cupmaat. Dit alles is bepalend voor de 

selectie van een mammaprothese. Daarom 

bieden wij een zo groot mogelijk assortiment 

van vertrouwde merken als Amoena, Anita, 

ABC Breastcare, Silima en Susa. 
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Uw prothese kunt u meestal gelijk na het 

passen meenemen of gaan dragen.

...en de administratieve  
rompslomp voor uw zorg
verzekeraar wordt geregeld
MA-CARE is door zorgverzekeraars erkend 

als leverancier van borstprothesen en aan-

verwante artikelen. Daarmee kunnen wij de 

volledige admini stratieve afhandeling met 

uw verzekering voor u verzorgen. Het eni-

ge wat wij daarvoor de eerste keer nodig 

hebben, is:

• uw verzekeringsgegevens

•  een aanvraagformulier van de arts 

(chirurg of huisarts) waarop duidelijk 

vermeld staat dat u een borstprothese 

nodig hebt voor linker of rechterzijde.
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Even voorstellen...

Christian Janssen (1968)
Mijn naam is Christian Janssen. Na mijn MBO 

opleiding mode en kleding ben ik werkzaam 

geweest in de detailhandel waar ik verschillende 

functies heb bekleed van verkoopmedewerkster 

tot  bedrijfsleidster. De sluiting van mijn filiaal en 

door van dichtbij mee te maken wat borstkanker 

betekent voor een vrouw, heb ik er voor gekozen 

de opleiding mamma- care adviseur te volgen. 

Tijdens deze studie ben ik in contact gekomen 

met Truus Peters waar ik mijn stageperiode heb 

doorlopen en veel ervaring heb opgedaan met 

het aanmeten van borstprothesen. 

Begin 2016 werd ik aangenomen als vaste 

medewerkster en begin februari 2018 neem ik 

de praktijk over als zelfstandig mamma-care 

adviseur.

U kunt erop vertrouwen dat u persoonsgericht 

en vakbekwaam geadviseerd en begeleid zult 

worden. Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen.



MaCare
www.macare.nl

MA-CARE draagt het SEMH certificaat. Dit is de erkenningsregeling voor het aanmeten van borstprothesen, het advi-

seren van BH’s en prothesebadpakken. De SEMH-erkenning is in het leven geroepen om winkels te onderscheiden, 

die op een hoog kwaliteitsniveau borstprothesen verkopen. Alle aangesloten winkels worden jaarlijks op hun kwaliteit 

getoetst. Deze kwaliteit komt tot uiting in de deskundigheid van de medewerkers. Zie www.semh.info

Heeft u geen tijd om ons te bezoeken en 

wilt u graag uw favoriete BH of iets anders 

bestellen? Dan kan dat via onze webshop

www.anemoonbodycare.nl 

Extra service

MaCare
Voor de routebeschrijving kijkt u op onze website.
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