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Vergoedingen van borstprotheses
Een borst(deel)prothese valt in de wettelijke 

basisverzekering en wordt volledig vergoed 

door uw zorgverzekeraar. Wanneer uw prothese 

niet meer adequaat is of de herhalingstermijn is 

verstreken kunt u een nieuwe prothese vergoed 

krijgen. De herhalingstermijn is bij de meeste 

verzekeraars twee jaar.

 

Bij een eerste verstrekking heeft u een machtiging 

nodig van de arts of mammacareverpleegkundige. 

Voor een herhaling is dit niet nodig.
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Lingerie
Onze afdeling mammacare heeft een groot assortiment lingerie 
en ondermode. Schmidt Medica volgt de laatste trends en 
ontwikkelingen op dit gebied.

Naast de speciale prothese lingerie, zijn wij ook 
gespecialiseerd in grote en kleine maten lingerie.

Compressiekleding
Schmidt Medica kan u ook helpen met compressiekleding. 
Denkt u aan compressie bh’s, compressiehemden of een 
armkous. Deze kunnen nodig zijn na een operatie.

Verzorgingsproducten
Er zijn verzorgingsproducten voor u en uw prothese 
beschikbaar. Waaronder verzorgingsproducten voor uw 
huid welke geen invloed hebben op de bevestiging van uw 
prothese. Ook hebben we verschillende verzorgingsproducten 
voor optimaal behoud van uw prothese.

SCHMIDT MEDICA HEEFT EEN 
ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE 
LINGERIE EN ONDERMODE

ONZE PRODUCTEN 
VOLDOEN AAN DE 
HOOGSTE KWALITEITSEISEN

Volledige borstprotheses
De meeste protheses zijn gemaakt van siliconen materiaal. 
Siliconengel neemt gemakkelijk en snel de lichaamswarmte aan, 
wat een optimaal draagcomfort garandeert. Er zijn drie mogelijke 
protheses. De gewone borstprothese, een contact- of plakprothese of 
een lichtgewicht prothese.

Deelprotheses
Bij een borstsparende operatie is het vaak gewenst met een 
speciale prothese de borst weer in vorm te krijgen. Hiervoor zijn 
deelprotheses verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en diktes. 
Deze kunnen op de huid worden aangebracht of worden gedragen in 
een beha. Ook is het mogelijk om losse tepelsetjes aan te schaffen.

Omdat iedere vrouw anders is, biedt Schmidt Medica een groot 

assortiment van verschillende modellen borstprotheses. Onze 

mammacare deskundigen zoeken samen met u naar de beste, 

mooiste en meest natuurgetrouwe oplossing. Een goede prothese 

kiezen kost tijd en die maken wij graag voor u vrij.

Aanmeten
U past verschillende protheses om een 

zo groot mogelijke gelijkenis met de 

andere borst te creëren in zowel vorm als 

gewicht. Als u het op prijs stelt is het ook 

mogelijk om buiten onze openingstijden 

een afspraak te maken; indien gewenst 

kan dit ook bij u thuis.

U maakt eenvoudig een afspraak via

088 00 47 470 of via Whatsapp 

op 06 30 835 335.

Wij zijn elke werkdag telefonisch 

bereikbaar tussen 9.00u en 17.30u.
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