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Borstprothesen
Informatiebrochure



Beste mevrouw

Het verliezen van een borst is een erg ingrijpende gebeurtenis. Vrouwen die een 
borstamputatie ondergaan, hebben vaak het gevoel dat ze een deeltje van zichzelf 
zijn verloren.

Omdat wij je zo goed mogelijk willen steunen tijdens deze moeilijke periode, zetten 
we in deze brochure alle informatie over borstprothesen voor jou op een rijtje. 
Natuurlijk staan hierbij je eigen gevoelens centraal. De beste keuze voor jou is 
diegene waar je je het beste bij voelt.

Als je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de borstverpleegkundige. Zij staat steeds klaar om je te helpen.



Om een borstprothese comfortabel te kunnen dragen, bestaan er ruime 
keuzemogelijkheden van aangepaste lingerie en badkleding. Er zijn verschillende 
lingeriewinkels en bandagistwinkels waar je hiervoor terecht kunt. Achteraan in dit 
boekje vind je meer informatie.

Er wordt een verschil gemaakt tussen 2 soorten borstprothesen:

• een voorlopige, postoperatieve prothese;
• een definitieve prothese.

Een voorlopige, postoperatieve 
prothese

Enkele dagen na de operatie (= postoperatief) kan je al een voorlopige prothese 
dragen. Deze bestaat uit een stoffen hoesje dat is opgevuld met polyesterwatten 
en dat je draagt in je beha. 

• Deze prothese gebruik je best tot minimum 6 weken na de operatie. 
• Om de prothese te onderhouden en te reinigen, neem je de watten eruit en was 

je het hoesje met de hand of op een wolprogramma.
• Betaling per overschrijving aan bandagist Leunen. De borstverpleegkundige 

geeft een overschrijving mee op het moment dat de prothese wordt aangepast.
• Na betaling ontvang je van de bandagist een medisch attest en een factuur (dit 

kan tot enkele weken duren). Met deze formulieren kan je een aanvraag indienen 
voor een tussenkomst van de mutualiteit.

Bandagist
Leunen orthopedie
Bisschoppenhoflaan 585
2100 Deurne



De draagprothese

Voor een standaard siliconen draagprothese bestaat er aangepaste lingerie. Deze 
prothese wordt immers in een beha gedragen. Een ingewerkt hoesje aan de 
binnenkant zorg ervoor dat de prothese goed op zijn plaats blijft zitten, niet kan 
wegschuiven of uit de beha kan vallen. Je kan in je bestaande lingerie ook een 
extra hoesje naaien, zodat je deze eventueel ook nog verder kunt dragen.

Onderhoud
Het is aangewezen om de prothese dagelijks te reinigen met water; best met een 
zacht wasmiddel of zeep. De prothese kan eventueel ook mee onder de douche 
genomen worden. Deze moet je dan wel goed droogmaken met een handdoek 
(gebruik liever geen haardroger).

De kleefprothese

De zelfhechtende kleefprothese heeft een vlak waarmee je ze rechtstreeks op je 
huid kan kleven.

Onderhoud
Het kleefvlak moet je dagelijks reinigen met aangepaste producten omwille van de 
kleefbaarheid.

De combinatieprothese

De combinatieprothese bestaat uit een standaard siliconen prothese en 
zelfklevende strips.

Een definitieve  
borstprothese

Een definitieve prothese bestaat meestal uit één of meerdere siliconenstructuren 
die sterk lijken op je eigen huid en de anatomische vorm van een natuurlijke borst 
benaderen.

• Deze prothese kan je dragen vanaf 6 weken na de operatie (afhankelijk van de 
genezing van het litteken). Deze prothese wordt terugbetaald.

• 1 jaar na de operatie heb je recht op terugbetaling van een nieuwe siliconen 
borstprothese. Daarna is er een terugbetaling voorzien om de 2 jaar.

• Bij het niet dragen van de prothese, bewaar je deze best in de opbergdoos.

Wanneer je gebruik wenst te maken van een definitieve borstprothese, kan je 
kiezen voor: 

• een draagprothese (die in een beha wordt gedragen);
• een kleefprothese (die op de huid wordt bevestigd);
• een combinatieprothese.



Een zwemprothese
Een zwemprothese is vooral aan te raden wanneer je regelmatig gaat zwemmen.

Een deelprothese

De deelprothese sluit perfect aan tegen de geopereerde borst zodat er geen 
overgang zichtbaar is. Deze prothese garandeert een optimale bewegingsvrijheid 
en zekerheid in elke situatie. 

Nuttige tips

1. Maak vooraf een afspraak bij de bandagist of lingeriewinkel. 
2. Neem een effen aanspannend T-shirt of topje mee wanneer je de borstprothese 

gaat passen. 

Infonamiddagen  
borstprothesen

De borstkliniek van campus Sint-Augustinus organiseert in samenwerking met de 
firma Amoena infonamiddagen rond borstprothesen. Er wordt meer informatie 
gegeven over voorlopige en definitieve borstprothesen, maar ook over bijpassende 
lingerie. Deze sessies zijn geheel vrijblijvend en gratis. Neem contact op met de 
borstverpleegkundige voor de volgende data.



Bandagisten

Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Albatros Comfortshop
Mechelsesteenweg 211 
2820 Bonheiden

015 55 51 33 x x

Aqtor!
Antwerpseweg 49 
2440 Geel

014 58 59 31 x

Blessurotheek
Jan van Rijswijcklaan 290 
2020 Antwerpen

03 248 04 57 x x x

Der Kinderen bandagisterie
Herentalsesteenweg 54 
2460 Lichtaart

014 88 80 18 x x x

EDS Orthopedie
Grote Steenweg 117 
2550 Kontich

015 31 32 32 x x x

Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Goed Herentals
Hofkwartier 5 
2200 Herentals

014 25 08 20 x x

Goed Mechelen
Antwerpsesteenweg 259 
2800 Mechelen

015 28 30 70 x x x

Goed Merksem
Oudebareellei 33 
2170 Merksem

03 645 80 51 x x

Goed Mol
Baron Van Eetveldeplein 3 
2400 Mol

014 47 36 30 x x

Goed Turnhout
Patersstraat 85 
2300 Turnhout

014 47 36 00 x x x



Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Goed Wijnegem
Turnhoutsebaan 363 
2110 Wijnegem

03 353 16 45 x x

Goed Wilrijk
Boomsesteenweg 439 
2610 Wilrijk

03 221 92 40 x x

Leunen Orthopedie
Bisschoppenhoflaan 585 
2100 Deurne

03 239 02 29 x

Medico Vergaelen - Engelborghs
Hogesteenweg 8 
1850 Grimbergen

02 306 45 50 x

Orthopaedin
Bist 14 
2610 Wilrijk

03 830 46 50 x x

Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Ortho-Shop Vaartland
Overwinningsstraat 133 
2830 Willebroek

03 860 70 10 x x x

Ortho-Shop Van Look
Berlarij 8 
2500 Lier

03 491 05 92 x x x

Schaeps
Turnhoutsebaan 92/94 
2100 Deurne

03 326 11 30 x x x

Stoma Center
Dokter Maurice Timmermanslaan 95 
2170 Merksem

03 646 13 31 x

VIGO
Boomsesteenweg 135 
2610 Wilrijk

03 440 69 87 x



Lingeriewinkels

Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Altijd mooi
Kapelsesteenweg 320-322 
2930 Brasschaat

03 605 36 28 x x x

Amaryllis
Beatrijslaan 2 
2050 Antwerpen

03 219 26 47 x x x

An BVBA
Bredabaan 180 
2930 Brasschaat

03 651 49 71 x x x

Caress
Dr. Roosensplein 43 
2930 Brasschaat

03 651 86 17 x x x

Jolicor
Diksmuidelaan 143 
2600 Berchem

03 218 43 12 x x x

Lingerie Bugattis
Kerkstraat 52 
2490 Balen

014 70 94 80 x x x

Naam en adres Telefoon Prothesen Lingerie Badpakken

Lingerie De Prins
Antwerpsesteenweg 17 
2390 Oostmalle

03 312 07 49 x x x

Lingerie Iris
Pastoor Weytslaan 28 
2920 Kalmthout

03 666 51 52 x x x

Lingerie Mussenburg
Molenstraat 21 
2550 Kontich

03 457 16 28 x x x

Lingerie Ria
Stationssteenweg 135 
2560 Kessel

03 480 58 14 x x x

Marie Fleur
Spekkestraat 4 
2500 Lier

03 480 64 37 x x x

Svelta
Turnhoutsebaan 36 
2100 Deurne

03 324 23 62 x x x


