
Je silhouet perfect terug
Wanneer je als gevolg van borstkanker 
een borst of beide borsten moet missen, 
kan je vrouwelijkheid een flinke deuk 
oplopen. Een goede, natuurgetrouwe pro-
these en mooie lingerie die naadloos op je 
prothese aansluit, helpen je dan om weer 
zelfvertrouwen uit te stralen en je op en 
top vrouw te voelen.

MammaCare is een praktijk aan huis voor het 
leveren van borstprotheses, zwemprotheses, 
lingerie en badmode. Er zijn veel soorten pro-
theses, te onderscheiden in maat, gewicht en 
vorm. Door dit uitgebreide aanbod protheses 
wordt de beste prothese voor jou geleverd. 
'Kwaliteit' en 'toegankelijkheid' zijn de kern-
woorden waar de praktijk voor staat. 
Indien er ongelijkheid is ontstaan, waarbij jouw 
silhouet hersteld of verbeterd kan worden,  
is de mogelijkheid om een borstprothese of een 
deelprothese te dragen. De deelprothese biedt 
een oplossing voor vrouwen die asymmetrie 
ondervinden na een borstsparende operatie 
of reconstructie. De deelprotheses zijn er in 

diverse vormen en maten om een zo goed 
mogelijke gelijkheid te creëren. Voor zwempro-
theses ben je ook van harte welkom.
Angelina Klaver is verpleegkundige met een 
dermatologieachtergrond en is jaren werkzaam 
geweest in het ziekenhuis. In de praktijk wordt 
er op afspraak gewerkt, zodat er tijd en aan-
dacht is voor jouw zorgvraag. Er is voldoende 
keuze in lingerie en badmode aanwezig.  
Samen met jou wordt de juiste prothese en 
lingerie gekozen die voldoen aan jouw wensen. 
MammaCare biedt optimale zorg met een 
deskundig advies voor een betaalbare prijs. 
MammaCare is gecertificeerd en heeft contrac-
ten met de zorgverzekeraars. Een borstprothe-
se valt in de wettelijke basisverzekering  
en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  
De declaratie wordt voor jou in orde gemaakt.
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Weer genieten van 
    mooie momenten

De tweede keer dat ze komt, werken we op  
de behandeltafel. Als ik haar aanraak,  
begint ze pas te voelen hoe bang ze is  
geweest. Hoe bang ze nog steeds is. Haar 
lichaam schokt, de tranen komen. Ze geeft 
woorden aan haar angst voor ‘dat’ lijf, de angst 
haar kinderen niet te zien opgroeien. 

In haar traject gaat het vooral om het weer in 
beweging krijgen van de vastzittende emoties, 
zodat er weer rust en ruimte komt, en het 
herstel van vertrouwen in haar lichaam.  

Na het aanraken voelt ze dat ze meer in haar lijf 
zit en haar hoofd rustiger is. Het vertrouwen in 
haar lichaam groeit stukje bij beetje. We zijn er 
nog niet, maar ze weet weer hoe rust voelt en 
kan ook weer genieten van mooie momenten. 

Met dank aan mijn cliënte voor het mogen 
plaatsen van haar verhaal. 
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Een jaar geleden kreeg zij te horen dat ze kanker had. Er volgden 
onderzoeken, gesprekken en chemokuren waar ze flink ziek van was. 
Sinds de diagnose leeft ze op de automatische piloot, vertelt ze bij 
het intakegesprek. Nu is ze genezen verklaard, maar ze weet niet hoe 
ze verder moet. Ze vindt zich een aansteller, want ze leeft toch nog? 
Maar haar hoofd is druk, ze komt niet tot rust en haar lichaam voelt 
als een tijdbom waarvan ze niet weet wanneer die ontploft. 
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