
Tips en adviezen over kleding voor vrouwen met borstkanker

Wat zie je 
er prachtig uit!
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Borstkanker is een ingrijpende  
ziekte, die in ons land jaarlijks  
meer dan 11.000 vrouwen treft. 

Inleiding
‘Je hebt borstkanker.’ Op het moment dat je dit hoort, 

stort je wereld in. Angst, verdriet en boosheid overspoe-

len je. Niets is meer zeker en de behandelingen die je 

krijgt, zijn zo zwaar dat je hele leven in het teken van de 

ziekte staat. Op het moment dat je dit allemaal achter 

de rug hebt, ga je weer voorzichtig plannen maken 

voor de toekomst. Verder leven met een geschonden 

lichaam; hoe doe je dat? 

In deze brochure hebben we tips en adviezen over borst-

prothesen, lingerie, badpakken en kleding gebundeld. 

Ook vind je informatie over hoeden, sjaals en pruiken; deze 

informatie kan je van pas komen tijdens de chemotherapie. 

Het is goed om je te realiseren dat je de regie van je 

leven in eigen hand hebt. Ook al voelt dat nu misschien 

niet zo. Het is aan jou om te beslissen of je wel of geen 

borstprothese wilt dragen. En misschien overweeg je wel 

een borstreconstructie. In dat geval is het zaak dat je dit 

in een zo vroeg mogelijk stadium met je arts bespreekt. 

Kortom, wat je ook wilt, het is jouw lijf! Het is jouw beslissing! 

Juist in deze tijd kun je tips goed gebruiken. Hopelijk 

helpen ze je een beetje zekerder en optimistischer in het 

leven te staan. Immers, als je er goed verzorgd uitziet, 

voel je je vanzelf een stuk beter.
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Na de operatie krijg je in het ziekenhuis meteen een noodprothese voor de 
eerste tijd thuis. Al naar gelang de operatie – borstbesparend of een volledige 
amputatie – is die groter of kleiner. Als de wond is genezen en je litteken rustig 
is, kun je een goede prothese aanschaffen. De mammacareverpleegkundige in 
het ziekenhuis zal je adressen van speciaalzaken bij jou in de buurt geven. Deze 
winkels hebben zich gespecialiseerd in de verzorging van mensen met borst-
kanker. Maak van tevoren een afspraak zodat je goed wordt geholpen door een 
ervaren verkoopster. 

Je kunt ook eerst een voorlichtingsgesprek aanvragen met een vrijwilligster 
van de Borstkanker Vereniging (zie voor adres achterin deze brochure). Deze 
vrijwilligsters zijn zelf ervaringsdeskundige in het dragen van een borstpro-
these. Ze zijn opgeleid om voorlichting te geven en zijn goed op de hoogte van 
de beschikbare soorten protheses en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. 
Ook krijg je adviezen over welke soort prothese het beste bij jou past en waar 
je die kunt aanschaffen bij jou in de buurt. Er zijn heel veel soorten protheses: 
maatprothese, symmetrische en asymmetrische prothese, lichtgewichtprothese 
(voor de grotere maat), sport- en zwemprothese, contactprothese en deelpro-
these (na een borstsparende operatie). Bij de Borstkanker Vereniging kun je 
ook het adres opvragen van een Borstprothese Informatie Centrum (BIC) bij 
jou in de buurt. 

Kosten
Een borst- of mammaprothese wordt mogelijk vergoed door je zorgverzekeraar. 
Kijk in je polis voor de voorwaarden van jouw verzekering. 

“Met tegenzin ging ik naar de lingeriewinkel,”  
zegt Annelies B.(46). “Ik had een afspraak 
gemaakt en hoopte vurig dat het niet te druk  
zou zijn, want ik zag er vreselijk tegenop om  
over een prothese te praten als andere 
mensen dat konden horen. Schoorvoetend 
ging ik de winkel binnen en zag meteen dat 
het ‘fout’ was: een stuk of drie jonge ver
koopsters die druk met zichzelf in de weer 
waren en achter in de zaak een oudere dame. 
Dat was waarschijnlijk degene waarmee ik de  
afspraak had. Ik kreeg het Spaans benauwd 
en ben meteen de winkel uitgevlucht. Via 
via hoorde ik toen van een 
andere, kleinere  
zaak die zich uit
sluitend richt op het 
aanmeten van borst
protheses en lingerie bij vrouwen met borst
kanker. Daar ben ik heel begripvol opgevan
gen en bijzonder prettig geholpen.”

Borstprothese
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“Toen ik een uur in de tuin had 
gewerkt, vond ik mijn prothese terug 
in de buurt van mijn navel,” zegt Irene 
B. (55). “Niks gedaan dus. Toen heb ik 
een tijdlang een plakprothese gehad. 
Die bleef veel beter zitten. Helaas 
kreeg ik na verloop van tijd last van 
uitslag op de huid eronder. Uiteindelijk 
ben ik ermee gestopt. Nu draag ik 
alleen een prothese als ik uitga. In en 
rond het huis houd ik dat gedoe met 
een prothese voor gezien.”

Tips en weetjes over borstprotheses

Van de mammacareverpleegkundige krijg je een voorlopige prothese. Dit is een met watten gevuld 
hoesje dat je met klittenband in je beha kunt vastzetten. Deze noodprothese draag je tot je litteken tot 
rust is gekomen en/of de bestraling voorbij is.

Laat je goed voorlichten over een definitieve prothese. Er zijn overal in ons land Borstprothese 
Informatie Centra (BIC). Zoek naar de dichtstbijzijnde bij jou in de buurt via de website van de 
Borstkanker Vereniging.

Neem iemand mee, je partner, vriendin of een familielid. Twee mensen zien en onthouden meer dan 
één.

Ga flink bewegen als je een prothese past. Op die manier kun je zien of de prothese goed op zijn plaats 
blijft. 

Doe een strak t-shirt aan, liefst een met horizontale strepen. Hiermee kun je goed zien of de prothese 
echt goed zit.

De mammacareverpleegkundige kan je vertellen waar je een confectieprothese kunt kopen bij jou in 
de buurt. Neem geen te zware prothese, want dan gaan de schouderbandjes van je beha knellen. Dat 
komt omdat de prothese aan een schouderbandje hangt en je eigen borst aan spieren. Neem de tijd 
voor je keuze. Overhaaste beslissingen zijn nooit goed, maar in dit geval al helemaal niet..

Als je litteken erg onregelmatig is, is een confectieprothese niet zo geschikt voor je. In dit geval ben je 
beter af met een maatprothese. De mammacareverpleegkundige heeft meestal ook hierover informa-
tie. Zo niet, informeer dan bij een Borstprothese Informatie Centrum (BIC). 

Er zijn ook protheses die met een plakstrip direct op de huid kunnen worden vastgezet. Deze prothe-
ses schuiven niet. Je kunt zo’n prothese pas dragen als je huid sterk genoeg is, meestal pas vanaf 
een paar maanden na de operatie. Er zijn helaas ook vrouwen bij wie de huid gaat irriteren door de 
plakstrip. Als dit je overkomt, moet je alsnog overstappen op een confectieprothese.

Als je graag zwemt, kun je het beste een lichtgewicht zwemprothese aanschaffen. Deze zijn 
waterbestendig, passen goed in een badpak en zitten je niet in de weg tijdens het zwemmen. Een 
zwemprothese wordt niet vergoed door je verzekering. Je kunt de cup van je badpak ook opvullen met 
aquariumfilterwatten. Ze nemen geen vocht op en behouden hun vorm. Je kunt er ook voor kiezen 
zonder prothese te zwemmen.

Wees voorzichtig met je prothese. Een kattenkrab of een prik met de speld van een broche kan de 
prothese beschadigen. Bewaar je prothese in het doosje dat je erbij krijgt. Hierdoor behoudt hij langer 
zijn vorm.
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“Als de uitslag goed was, zou ik de mooiste beha gaan kopen die er was,” zegt 
Irma S. (39). “Helaas was de uitslag helemaal niet goed en een paar weken 
later was ik mijn rechterborst kwijt. Vreselijk! Toen ik op zoek ging naar een 
prothese en een goede beha, schrok ik vreselijk van de prijzen. Een beetje 
goede beha waar mijn prothese in paste, kostte al gauw € 75,- en dan heb ik 
het niet eens over een mooie beha. Ik vond dat mijn geschonden lichaam juist 
iets moois had verdiend en ben op zoek gegaan naar een mooie sexy beha met 
afsluitcup voor de prothese. Die heb ik uiteindelijk in een klein speciaalzaakje 
gevonden voor € 110,-! Ik hoop dat hij heel lang meegaat, want dit kan ik me 
niet nog eens permitteren.”

Draag je een prothese, dan heb je een beha nodig waarin de prothese past. 
Speciale prothesebeha’s hebben een afsluitcupje waarmee de prothese op zijn 
plaats blijft. 
Er zijn momenteel heel veel speciaalzaken in Nederland waar je eigentijdse 
lingerie kunt vinden. Een aantal zaken beschikt over een eigen naaiatelier zodat 
een gekozen beha of badpak meteen aan je lichaam en je prothese kan worden 
aangepast. Dit vindt je onder andere bij Cora de Weerd Body Care in Annen 
(Drente), New Grace in Helmond, Louisana in Rotterdam. Ook zijn er cou-
peuses die prachtige beha’s en lingeriesetjes op maat maken. Meer informatie 
hierover vind je op de website van Matéma en Bravewear (adressen achterin). 

Tips en weetjes over lingerie

Neem de tijd voor de aanschaf van een 
goede prothesebeha. Laat je informeren 
door een deskundige op dat gebied. Zeker 
de eerste keer als alles nieuw voor je is.

Draag je een losse prothese, neem dan 
een beha met een stevige band om je 
borstkas. Dit voorkomt dat de prothese uit 
je beha valt of gaat schuiven. 

Elastische topjes, bijvoorbeeld van 
Sloggy, zijn niet geschikt voor het dragen 
van een losse prothese. Ze houden de 
prothese niet op zijn plaats. Je kunt er wel 
een plakprothese in dragen.

Je hoeft niet persé een prothesebeha te 
kopen. Een beha met een wat grotere cup 
die in het midden op het borstbeen iets 
hoger is, is ook goed. 

Een goede beha zit strak langs je halslijn. 
Hierdoor voorkom je dat de losse prothese 
uit de beha valt als je voorover buigt. 
Sportbeha’s van Triumpf en Fila zijn goed 
en niet al te duur. Livera en Hunkemöller 
hebben ook betaalbare beha’s.

Draag geen beugelbeha na de operatie, 
omdat de beugel op je litteken drukt en 
pijn veroorzaakt. 

Als je eenmaal een goede prothese hebt, 
en je weet je maat, dan kun je ook gaan 
shoppen voor een tweedehandsbeha (zie 
info onder Tweedehandsspullen)

Lingerie
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Er zijn tegenwoordig steeds meer goede badpakken te koop waar je prothese 
niet uitvalt omdat er een speciaal afsluitcupje voor je prothese inzit. Te koop in 
de betere speciaalzaken waar je ook protheses en lingerie kunt vinden. In een 
badpak kun je het beste een lichtgewicht zwemprothese of aquariumwatten 
dragen. Al met al moet je voor een goed badpak met zwemprothese flink in de 
buidel tasten en de verzekering vergoedt niets. Wel kun je proberen de kosten 

“Ik ben dol op zwemmen en ga drie 
keer per week met een groepje 
vriendinnen naar het zwem
bad. We trekken eerst een uur 
baantjes en dan gaan we koffie
drinken. Heel gezellig en goed 
voor het lijf. Toen ik borstkanker 
kreeg ben ik een tijd niet gegaan, 
maar vanaf het moment dat ik er 
een beetje bovenop was, ging ik 
weer. Ik was een beetje onzeker 
met die prothese in mijn badpak, 
maar mijn vriendinnen moedigden 
me aan om lekker mee te doen. 
Ik schrok me wezenloos toen ik 
na een fikse borstcrawl opeens 
mijn prothese kwijt was. Mijn 
beste vriendin kwam er met een 
grote grijns op haar gezicht mee 
aanzwemmen: ‘Je bent je borst 
verloren!’ riep ze. Ik schaamde 
me rot, maar bij de koffie hebben 
we er met z’n allen hartelijk om 
gelachen. Dat had ik net nodig. 
Vanaf die dag heb ik altijd zonder 
prothese gezwommen. Jammer 
voor de mensen die dat een raar 
gezicht vinden; mijn vriendinnen 
vinden het super,” zegt Anja D. 
(52).

Bad pakken
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Tips en weetjes over badpakken

Een goed prothesebadpak is een rib uit je lijf, maar je kunt er jarenlang plezier van hebben als je het 
goed verzorgt.

Ga bij voorkeur vroeg in het seizoen op zoek naar een goed badpak. Dan is de keuze het grootst en 
daarmee je kans van slagen. 

Vind je een zwemprothese te duur, dan kun je de cup van je badpak ook opvullen met aquariumfilter-
watten. Deze nemen geen vocht op en behouden hun vorm.

Je kunt ook kiezen voor een gewoon badpak, maar neem er dan wel een dat hoog aansluit, zodat je 
je prothese niet verliest, een Speedo-badpak bijvoorbeeld. Aerobicstopjes zijn ook goed om mee te 
zwemmen.

Zoek je een hip, mooi badpak en kun je hieraan wat geld uitgeven, kijk dan eens bij Lobstar, Matéma 
of Bravewear (adressen achterin). Hier kun je een badpak op maat laten maken van de stof van jouw 
keuze.

Verzorg je badpak goed. Spoel het na het zwemmen altijd zorgvuldig uit in schoon water, niet uitwrin-
gen. Je kunt je badpak beter in een schone handdoek rollen om het overtollige water eruit te krijgen.

Laat je badpak op een koele plaats binnenstebuiten drogen. Niet in de zon en niet te dicht bij de 
verwarming.

Als je graag zwemt, kun je het beste een lichtgewicht zwemprothese aanschaffen. Deze zijn 
waterbestendig, passen goed in een badpak en zitten je niet in de weg tijdens het zwemmen. Een 
zwemprothese wordt niet vergoed door je verzekering. Je kunt de cup van je badpak ook opvullen met 
aquariumfilterwatten. Ze nemen geen vocht op en behouden hun vorm. Je kunt er ook voor kiezen 
zonder prothese te zwemmen.

op te voeren als aftrekpost van de belastingen onder de noemer ‘Buitengewone 
lasten’. Al naar gelang je inkomen en je kosten kom je in aanmerking voor 
aftrek. Je kunt dit zelf berekenen aan de hand van de toelichting die bij je 
belastingaangifteformulier zit, maar je kunt het natuurlijk ook aan een boek-
houder of belastingconsulent vragen.

Weekendworkshoparrangement op Texel

Voor vrouwen met een smalle beurs een geweldige uitkomst: onder begeleiding van ervaren coupeuses zelf je eigen pro-
thesebeha’s en badpak maken. Op deze manier ben je niet langer afhankelijk van dure prothesekleding. Dit is een initiatief 
van Annemarie Oosterbaan, die enkele jaren geleden zelf beide borsten verloor: “Toen ik zelf borstkanker kreeg, had ik 
geen cent te makken, dus al die dure lingerie kon ik wel vergeten. Ik kwam erachter dat je prothesebeha’s en -badpakken 
70% goedkoper kunt maken als je zelf het hoesje voor de prothese erin naait. Dat leren de vrouwen hier. Ook is er een 
workshop waarin je een heerlijke crème leert maken die je huid goed verzorgt en je litteken verzacht plus een workshop 
badolie maken met lekker geurende etherische olie. De workshops zijn onderdeel van een verwenweekend voor vrouwen 
met borstkanker. Je hebt door de ziekte al zoveel meegemaakt, dat een weekendje verwennen heel fijn is. Iedereen krijgt 
dan ook een heerlijke lichaamsmassage en een schoonheidsbehandeling. De gasten verblijven in een hotel dat ik voor dat 
weekend helemaal heb afgehuurd. Er is een verwarmd zwembad en een sauna, waar je als je wilt topless gebruik van kan 
maken, zodat je je lekker vrij voelt. Het team van mensen dat het weekend verzorgt en begeleidt bestaat voor een groot 
deel uit vrouwen die zelf ook borstkanker hebben gehad, of daar door hun werk regelmatig mee te maken hebben. Het 
is de bedoeling dat vrouwen zich hier heerlijk vrij en ontspannen voelen, waardoor ze weer nieuwe energie opdoen. Een 
echt feel good-weekend dus.”

Andere activiteiten: yoga, strandwandelingen, lekker tutten en heerlijk eten in het restaurant.

Kosten: D 385,- all in (workshops, drie overnachtingen, maaltijden, materialen, massage etc.). Voor vrouwen die dit niet 
kunnen betalen wordt gezocht naar een sponsor.

De weekenden vinden – bij voldoende deelname – regelmatig plaats. Voor meer informatie bel of mail Annemarie: info@
womanwizard.nl; tel. 0222 – 32 07 24.

Weekendworkshop
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Prothesekleding, speciale badpakken, beha’s en pruiken zijn behoorlijk prij-
zig en vaak gebruik je ze maar tijdelijk. Of omdat je ze niet meer nodig hebt 
(pruik) of omdat je een andere oplossing hebt gevonden, bent afgevallen of wat 
dan ook. Daarom is het geweldig dat er nu ook een tweedehandsmarkt voor 
borstkankerspullen is gekomen. Het Verzamelpunt Borstkankerspullen is opgezet 
en wordt beheerd door Willy Muller.

“Ik heb zelf een paar jaar geleden borstkanker gekregen en heb daarvoor ook 
chemotherapie gehad. Toen mijn haar uitviel, heb ik een vrij dure pruik aan-
geschaft, die ik maar gedeeltelijk door de verzekering vergoed kreeg. Ik wilde 
persé een mooie pruik, want als ik die ophad voelde ik me een stuk beter dan 
met een hoed of sjaal. Toen mijn haar weer begon te groeien, had ik die pruik 
niet meer nodig. Dat vond ik eigenlijk zonde en zo kwam ik op het idee om 
mijn pruik uit te lenen aan iemand anders. Er zijn genoeg vrouwen die weinig 
geld hebben en die toch graag een mooie pruik willen dragen. Ik zeg ook 
altijd tegen mensen: als je haar weer terug is, breng of stuur de pruik dan weer 
retour. Inmiddels zijn er verschillende pruiken in roulatie. Ook nachtmutsjes, 
want die draag je alleen als je kaal bent. 
Verder is er een levendige ruilhandel in beha’s, protheses en badpakken. 
Mensen veranderen nogal eens van maat en dan past een beha of badpak niet 
meer. Een ander kun je daarmee dan weer blij maken. Ook krijg ik wel spullen 
van mensen die er niet meer zijn. Een man stuurde me pasgeleden nog een hele 
collectie beha’s van zijn overleden vrouw. De meeste nog splinternieuw. Hij 
wilde er graag iemand anders blij mee maken. Dat was ook mijn opzet. Ik weet 
uit ervaring hoe vreselijk het allemaal is als je borstkanker hebt. Als ik op deze 
manier mensen een beetje kan helpen, dan geeft me dat een goed gevoel. Daar 
doe ik het voor,” aldus Willy Muller. 
De prijzen zijn laag, omdat Willy er zelf niets aan hoeft te verdienen. De 
kosten die ze maakt, berekent ze door. In de meeste gevallen betaal je alleen de 
verzendkosten.

“Een gewone prothese krijg je elk jaar of bij sommige verzekeringen elke twee 
jaar vergoed; maar een zwemprothese moet je zelf betalen. Zoiets is een aanslag 
op je portemonnee, dus als je dan een geschikte prothese bij mij vindt, is dat 
prachtig. Je kunt alleen een tweedehands prothese gebruiken als je precies je 
maat weet. Ik meet geen protheses aan, dat moet je laten doen door een vak-
vrouw. Ik ben in feite alleen maar een verzamelpunt en doorgeefluik. Mensen 
brengen of sturen spullen naar mij en die stuur ik weer door aan anderen. Ik 
krijg veel positieve reacties; iedereen vindt dit een geweldig initiatief.”
 Op Willy’s gloednieuwe website www.knuffelborst.nl (de naam van de website 
verwijst naar het koosnaampje van haar kleinkinderen voor haar prothese) kun 
je zien welke artikelen ze op voorraad heeft. Ook kun je haar je eigen overtol-
lige spullen aanbieden. Willy is per e-mail te bereiken op: wmuis@hotmail.com

“Ik heb via Willy’s verzamelpunt een prachtig badpak op de kop getikt, voor 
een prikje! Geweldig was dat, want we hebben het niet breed, maar om mij na 
die ellendige ziekteperiode te verwennen had mijn man voor ons tweeën een 
reisje naar Turkije geboekt. Ik had alleen een bikini, die ik na mijn borstampu-
tatie echt niet meer aankon. Geld voor een goed zittend badpak hadden we dus 
niet. Ik zag dan ook eigenlijk een beetje tegen die reis op, lekker op het strand 
zeker, terwijl ik niets had om aan te doen. Toen vertelde een vriendin me over 
Willy’s verzamelpunt en laat ik daar nou een perfect passend badpak vinden. 
Dolblij was ik,” zegt Petra V. (36)

Tweedehands spullen
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Kleding voor vrouwen met  
een borst minder
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om geen prothese te dragen. Steeds meer 
vrouwen vinden dat ze zich niet hoeven te schamen voor het feit dat ze één, 
sommigen zelfs geen borsten meer hebben.
 

Kledingzaak Lobstar
Paula van der Post en Jeannette van Beveren van kledingzaak Lobstar denken er 
net zo over. Paula: “Waarom zou je wel een prothese moeten dragen? Die heeft 
toch geen nut? Als ik een been of arm kwijtraak, ja dan is een prothese zinvol; 
maar een nepborst voegt niets toe.”
Paula en Jeannette weten waarover ze praten: allebei zijn ze een borst kwijt. 
Samen hebben ze een kledinglijn opgezet voor vrouwen met één borst. 
Paula: “We vinden dat we er mogen zijn; dat we ook met één borst mooi zijn! 
Jeannette is mode-ontwerpster en ontwerpt en maakt de mooiste kleren. Ik 
doe de zakelijke kant.We zijn nu een paar jaar bezig en inmiddels hebben we 
een mooie collectie samengesteld. Dat kostte heel veel tijd en inspanning, want 
je moet van alles en van elke maat twee stuks hebben: voor een ontbrekende 
rechter- en linkerborst. De kleding is zo ontworpen, dat je zonder borst toch 
in balans bent. Dus op de plaats van de borst die weg is, is iets speciaals: een 

“Ik droeg nooit een beha, had 
er een vreselijke hekel aan,” 
zegt Paula van der P. (45). “Ik 
had er ook geen nodig, want  
mijn kleine borsten stonden  
parmantig rechtop. Nu mis ik  
er één en dat is hartstikke  
verdrietig, maar ik ga niet net  
doen of ik nog twee borsten  
heb. In het begin heb ik wel  
een beha met een prothese  
gehad, maar toen ik de prothese  
na een uurtje paardrijden op 
mijn rug terugvond, heb ik  
prothese en beha meteen 
weggegooid. Niks voor mij!  
Mijn naaste omgeving schrok 
helemaal niet toen ik voor het 
eerst zonder prothese in een 
strak tshirt op een feestje 
verscheen, en de rest moet er 
maar aan wennen, dacht ik, 
vanaf nu ben ik gewoon zo.”

Kleding
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Tips en weetjes over styling

Ben je zwaar geworden, vermijd dan t-shirts, truien en bloesjes met horizontale strepen. Draag ook geen t-shirts en 
truien met een rond boordje of boothals. Een v-hals maakt je langer en slanker. Iets wijdere kleding, egale kleuren, 
asymmetrische sluitingen, opvallende sieraden en een aparte halsuitsnijding kunnen je een bijzondere uitstraling geven. 
Draag niet verschillende lagen kleding over elkaar. Lange rokken staan beter dan te korte.

Ben je juist mager geworden, trek dan juist meerdere lagen kleding over elkaar aan. Bijvoorbeeld een lange bloes met 
daaroverheen een kort T-shirt. Draag liever geen lange rokken, die accentueren je mager-zijn. Experimenteer ook eens 
met een kleurrijke sjaal om je middel, een gek t-shirt, wijde broeken en een opvallende ceintuur. Draag geen kleding met 
verticale strepen. 

Sommige kleuren kunnen je flatteren, andere maken juist dat je er vaal en vermoeid uitziet. Experimenteer zelf met ver-
schillende kleuren. Als je teint is veranderd door je ziekte, dan kun je beter geen al te felle kleuren dragen. Warme kleuren 
hebben dan de voorkeur. Ga naar een goede kledingzaak en vraag om een eerlijk advies.

Sieraden kunnen je uiterlijk oppeppen. Probeer eens een paar opvallende oorbellen of een exotische halsketting. 
Misschien ook een aardig idee voor mensen die een cadeautje willen meebrengen?

bijzondere versiering, een speciale stofplooi of iets anders dat de aandacht 
afleidt. We hebben vooral bovenmode, t-shirts en jurken, maar ook lingerie en 
badmode. In 2005 hebben we een winkel geopend in Den Haag, dus mensen 
kunnen ook naar ons toekomen om te passen. Vaak moet er toch nog iets aan 
een model worden veranderd, want geen mens is gelijk en geen borstamputatie 
hetzelfde. Komt er bijvoorbeeld iemand met een oedeemarm, dan maken we de 
mouwopening wat groter. Bij vrouwen die door de medicijnen een dikke buik 
hebben gekregen, maken we jurk aan de voorkant wat langer. Dus zitten we 
vaak nog te goochelen om het helemaal perfect te hebben. Maar dat is ons uit-
gangspunt: bij elke vrouw moet onze kleding perfect zitten. Je ziet de vrouwen  
opknappen. Elke keer als er iemand stralend met onze kleding de winkel uit-
loopt, zijn wij gelukkig. Het is echt zó leuk om te doen!”

Camouflage
Er zijn nog andere manieren om je verwijderde borst te camoufleren, bijvoor-
beeld met sjaals, corsages en sieraden.

Styling
Juist in deze tijd kun je een paar adviezen over hoe je je uiterlijk kunt opkrikken,  
goed gebruiken. Styling heeft te maken met je persoonlijkheid, levensstijl, kleding 
en kleurgebruik. Misschien is je huid vaal geworden door de behandelingen 
die je krijgt, of wil je haar helemaal niet meer in model zitten. Misschien ben je 
erg afgevallen of juist aangekomen. Allemaal zaken die je zelfvertrouwen niet 
bepaald bevorderen. Een paar tips om je zelfvertrouwen weer te verbeteren.
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Hoofdbedekking, hoe en wat?
Mutsen en sjaals
Voor je aan de chemokuur begint, kun je het beste al hebben besloten welk 
soort hoofdbedekking je wilt gaan dragen: een pruik, hoed, sjaaltje of een com-
binatie hiervan. Ga vooraf hoeden en sjaals uitproberen om te zien wat je goed 
staat. Denk eraan dat zijden sjaals gemakkelijk van een kaal hoofd afglijden. 
Die moet je dus gebruiken in combinatie met een mutsje. Bedenk ook dat een 
bloot hoofd sneller afkoelt. Zeker als je ’s winters kaal bent, is een slaapmuts 
een goed idee. Er zijn speciale nachtmutsjes in de handel van badstof, die 
lekker zacht zijn en goed blijven zitten. Ze kosten ongeveer € 25,-.
Er zijn tegenwoordig heel wat mutsen en sjaals die speciaal voor vrouwen met 
een kaal hoofd zijn gemaakt. Vaak door vrouwen die zelf kanker hebben gehad, 
bijvoorbeeld bij Goedgemutst en Hatsjiekidee. Zie onder nuttige adressen voor 
websites en telefoonnummers.

Hoofd bedekking
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“De mammacareverpleegkundige in 
het ziekenhuis had me aangeraden 
om voordat ik aan de chemokuur 
begon, een pruik te bestellen,” 
zegt Hermine van V. (46). “Dat 
was handig want de pruikenmaker 
kon daardoor zien wat voor soort 
kapsel ik had. Mijn pruik leek dan 
ook als twee druppels water op 
mijn eigen haar. Toen mijn haar 
begon uit te vallen, heb ik meteen 
mijn hoofd kaal laten scheren en 
mijn pruik opgezet. Dat scheelde 
een hoop frustratie. Het viel bijna 
niemand  op dat ik mijn eigen haar 
niet meer had. Dankzij die pruik 
voelde ik me een stuk zelfverzeker
der. Ik droeg hem altijd; het hoorde 
bij mijn ochtendritueel: na het 
opmaken meteen de pruik op.”

“Ik had een lief, zacht roze nachtmutsje dat ik elke nacht droeg, maar ook vaak 
overdag. Het voelde zo prettig en hield mijn kale hoofd lekker warm. Veel 
prettiger dan die kriebelende pruik. Bovendien vond ik dat het mutsje me leuk 
stond. Mijn man dacht daar anders over, maar die heeft in die tijd wijselijk zijn 
mond gehouden…,” aldus Monique S. (58).

Pruiken
Een pruik kun je het beste laten aanmeten voordat je kaal wordt. De pruiken-
maker heeft dan een beter beeld van je en kan je pruik beter aan je wensen 
aanpassen. Het is handig om je partner of een vriendin mee te nemen; twee 
weten altijd meer dan een. Ben je niet in staat om naar een pruikenmaker toe 
te gaan, vraag dan of hij of zij bij je thuis komt. De mammacareverpleegkun-
dige in je ziekenhuis heeft adressen van goede haarwerkers bij jou in de buurt. 
Kijk anders op een van de websites achterin. Bij het Top Haarwerkers Gilde zijn 
gekwalificeerde pruikenmakers uit het hele land aangesloten. Zie de site: www.
thgn.nl. Er zijn pruiken van synthetisch en van echt haar. Laat je goed voor-
lichten voor je een beslissing neemt. 
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Tips en weetjes over pruiken

Pas zoveel mogelijk pruiken bij de haarspecialist en kies er een uit die je goed staat. De een wil graag 
hetzelfde kapsel als voorheen, een ander voelt zich prettiger bij iets heel nieuws. 

Kies geen pruik die donkerder is dan je eigen haar. Dat staat vaak hard. Een tint lichter staat juist wat 
zachter en vriendelijker.

Pruiken van synthetisch haar zijn vaak net zo mooi als van echt haar. Bovendien zijn ze makkelijker te 
onderhouden, lichter van gewicht en goedkoper.

Als je haar weer terugkomt, kun je je pruik rustig blijven dragen. De pruik verwarmt je hoofdhuid en 
daardoor gaat je nieuwe haar sneller groeien.

Als je niet helemaal tevreden bent met je pruik, laat je eigen kapper hem dan in het gewenste model knippen. 

Je kunt je (synthetische) pruik gemakkelijk zelf wassen en op de standaard laten drogen. Niet föhnen. 
Pruiken van echt haar moeten altijd in model worden geföhnd en gewatergolfd.

Laat aan de binnenkant van je pruik een stukje plastic naaien. Daar kun je dan een stukje dubbelzijdig 
plakband op plakken zodat je pruik goed stevig op je hoofd zit en bij winderig weer niet afwaait. 

Doe je pruik ’s nachts af, anders raakt hij uit model en bovendien verslijt hij dan te snel. 

Verzorg je hoofdhuid goed. Neem alleen lauwwarme douches en smeer je hoofdhuid daarna in met een 
zachte massageolie.

Al naar gelang de prijs van je pruik krijg je de kosten geheel of gedeeltelijk van je zorgverzekeraar 
vergoed. In 2005 vergoeden ziekenfondsen 1x per jaar maximaal D 259,50.

Heb je een aanvullende verzekering dan is het mogelijk dat daaruit nog een deel wordt betaald. Een pruik kost 
tussen D 250,- en D 500,-. Hoe de vergoeding vanaf 2006 zal verlopen is op dit moment nog onduidelijk.

“Ik zie nogal eens vrouwen die klagen 
over jeuk op hun hoofd. Als ze hun pruik 
afdoen, zie je dat ze een schilferige 
hoofdhuid hebben. Ze krijgen dan van 
mij een peeling en daarna een zachte 
hoofdmassage met babyolie. Daar 
knapt de hoofdhuid enorm van op. 
Mensen vergeten vaak hun hoofdhuid 
te verzorgen, maar dat is wel belangrijk, 
want die huid wordt opeens aan aller
lei vreemde invloeden blootgesteld. 
Het is het beste om je hoofdhuid na 
het douchen in te smeren met een 
zachte lotion of olie. Pas als die is  
ingetrokken kun je de pruik weer  
opzetten,” aldus Simone K., schoon
heidsspecialiste in het Westfries 
Gasthuis te Hoorn. Zij geeft aan 
mensen met kanker verzorgings
behandelingen.
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Er is ontzettend veel informatie te vinden op het internet. Hieronder vind je 
enkele interessante websites. We realiseren ons dat we zeker niet volledig zijn, 
vandaar het advies via Google verder informatie te zoeken.

www.goedverzorgdbetergevoel.nl
Zeer uitgebreide site over uiterlijke verzorging
Stichting Goed Verzorgd Beter Gevoel
Postbus 914
3700 AX Zeist
tel: 030 - 697 15 11
e-mail: info@goedverzorgdbetergevoel.nl

www.borstkanker.nl
Patiëntenvereniging, voor info en lotgenotencontact. Ook info over borstprotheses en 
een Borstprothese Informatiecentrum (BIC) bij jou in de buurt. 
Borstkanker Vereniging Nederland
Postbus 8065
3503 RB Utrecht
tel: 030 - 291 72 22

Nuttige adressen
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www.coradeweerd-bodycare.nl
Speciaalzaak voor vrouwen met borstkanker. Persoonlijk advies. Lingerie wordt ter plekke  
naar wens aangepast; ook aanpassingen voor het op de plaats houden van een prothese.
Cora de Weerd Body Care
Zuidlaarderweg 124
9468 AJ Annen
tel: 0592 – 27 16 63
e-mail: bodycare@zonnet.nl

www.bravewear.nl
Coupeuse die lingerie en badmode ontwerpt voor vrouwen met borstkanker. Ook beha’s  
met één cup voor vrouwen die geen prothese willen dragen. Alleen op afspraak.
Bravewear
Chr. Plantijnpad 1
1065 AW Amsterdam
tel: 020 - 617 65 86

http://home.hetnet.nl/~matema/
Voor betaalbare op maat gemaakte kleding, lingerie en badmode
Matéma
Helma Neijnens en Wilma Schaeken
Windmolen 36
6003 BK Weert
tel: 0495 - 55 06 84 en 0495 - 53 27 44
e-mail: matema@hetnet.nl

www.louisana.nl
Voor uitgebreide informatie over borstprotheses, protheselingerie en badmode
Louisana Bodyfashion
Admiraliteitskade 81
3063 EG Rotterdam
tel: 010 - 214 35 00
e-mail: info@louisana.nl

www.knuffelborst.nl
Voor tweedehandsspullen op het gebied van protheses, badpakken, beha’s en pruiken
Willy Muller
e-mail: wmuis@hotmail.com

www.levenmetborstkanker.nl
Veel info en links naar allerlei wetenswaardigheden op het gebied van borstkanker.

www.kwfkankerbestrijding.nl
KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Infolijn: 0800 022 66 22 (gratis)

www.de-amazones.nl
Website voor jonge vrouwen met borstkanker
Alleen virtueel te bereiken:
e-mail: deamazones@atlas-i-media.nl

www.borstkankertrefpunt.nl
Dé site voor mensen met borstkanker. Veel informatie, veel links, ervaringsverhalen 
en nieuws.
e-mail: info@borstkankertrefpunt.nl

www.lobstar.nl
Hippe kleding voor vrouwen met één borst. De winkel is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur
Lobstar
Jeannette van Beveren en Paula van der Post
Herderstraat 3B/3F
2512 CV Den Haag
tel: 06 414 566 19
e-mail: mail4lobstar@yahoo.com

www.borstkanker.klup.nl
Informatie over borstkanker, -protheses, badpakken, etc. 

www.newgrace.nl
Speciaalzaak voor protheses, lingerie en badmode. Gerund door 
mammacareverpleegkundige Greetje Swinkels
New Grace
De Plaetse 184
5708 JZ Helmond
tel: 0492 - 56 58 21 of 06-48 23 1552
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www.hatsjiekidee.nl
Info over comfortabele en elegante hoeden bij haarverlies
Jeannette Biemond
Ninaber van Eijbenlaan 3
3972 GT Driebergen
tel: 0343 - 53 38 93

http://www.xs4all.nl/-mjmonne
Over handige mutsjes, hoedjes en sjaaltjes
Cynthia
tel: 0182 - 53 60 44 (liefst ’s avonds)
e-mail: info@goedgemutst.nl

www.womanwizard.nl
Site vol informatie over verwenweekenden op Texel voor vrouwen met borstkanker
Annemarie Oosterbaan
Tel: 0222 – 32 07 24
E-mail: info@womanwizard.nl
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