
Hoe kom ik aan een  
borstprothese?

Naar uw behandelend arts:
Uw behandelend arts en instrumentmaker 

zoeken meestal samen met u de best mogelijke  

oplossing. Verzekeringsprocedure wordt in  

gang gezet.

 Het vervolg:
 • Oproep voor maatnemen

 • Afstemming materiaal en maten opnemen

 • Passen of eventueel bestellen 

 • Aflevering 

Wat gebeurt er hierna: 
•  Nacontroles 

Uitzonderingen: 
Voor uitzonderingen kunt u bellen met: 

0900 - 22 55 451

Specifieke informatie kunt u vinden op de site: 

www.bewegingsvisie.nl

Voor algemene informatie:
www.bewegingsvisie.nl

info@bewegingsvisie.nl

0900 - 225 54 51

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:
Van Dinter Orthopedie | Tilburg | 013 - 536 67 01

Van Dinter Den Haag | Den Haag | 070 - 345 35 84

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113 - 23 30 80

Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020 - 613 13 98

Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077 - 351 78 16

Van Luijn & Van der Meer Orthopedie | Maarssen | 0346 - 56 11 21

Meijer Orthopedie | Bussum | 035 - 693 62 38

Orthopedie Techniek Heiloo | Heiloo | 072 - 533 58 62

Orthopaedie 2000 | Roermond | 0475 - 32 72 10

Plexus Orthopedie | Rotterdam | 010 - 483 65 89

Guido Schoenen Orthopedie | Vaals | 043 - 306 49 48

Stel Orthopedie | Vries | 0592 - 54 25 55

Vermolen O.M.S. | Wijchen | 024 - 645 31 65

Een borstprothese



•  Bij de eerste afspraak maakt u kennis met uw borst-

protheseadviseur. We nemen de maten van uw prothese 

op en bespreken met u de mogelijkheden. Wanneer we 

een geschikte prothese op voorraad hebben, kunt u die 

direct passen. Wanneer we geen geschikte prothese in 

huis hebben, dan bestellen we die.

•  Bij een eventuele vervolgafspraak passen we de bestelde 

prothese. Wanneer die zo optimaal mogelijk bij u past, 

kunt u die vanaf dit moment meteen gebruiken.

Hoe heeft u zo lang mogelijk plezier 
van uw borstprothese?
U kunt uw borstprothese het best dagelijks met de hand 

met handwarm water en zacht wasmiddel wassen, met 

schoon water afspoelen en daarna met een zachte doek 

afdrogen. Behandel uw borstprothese met zorg. Vermijd 

scherpe voor werpen, die kunnen uw prothese ernstig 

beschadigen. Lees het onderhoudsvoorschrift van uw 

prothese aandachtig.

Hoe werkt de aanvraag bij uw  
verzekeraar?
Als u bent doorverwezen door uw behandelend arts, dan 

ontvangt u van hem of haar een machtigingsformulier voor 

uw borst prothese. Hiermee regelen wij de aanvraag bij uw 

ziekte kosten verzekeraar en de financiële afhandeling van 

het verzekeringsdeel. U betaalt eventueel alleen nog uw 

eigen risico of eigen bijdrage.

Zorg daarom dat u bij de eerste afspraak de machtigings-

aanvraag van uw behandelend arts en de zorgpas van uw 

zorgverzekeraar meeneemt.

Wat te doen bij vragen, klachten of 
problemen?
Wanneer u vragen, klachten of problemen heeft, die te 

maken hebben met uw borstprothese, dan kunt u altijd bij 

uw borstprotheseadviseur van Bewegingsvisie terecht. Hij 

of zij geeft u meteen telefonisch advies of maakt, als dat 

nodig is, een afspraak met u.

Neem altijd contact op met uw borstprotheseadviseur van 

Bewegingsvisie als u het idee heeft dat de pasvorm van uw 

borstprothese niet goed meer is. 

Bewegingsvisie heeft een standaard klachtenprocedure, uw 

instrumentmaker kan u daar meer over vertellen. ◆

Bewegingsvisie,  
persoonlijk in orthopedie
Persoonlijk in orthopedie, dat klinkt mooi, maar wat moet 

u zich daarbij voorstellen? Bewegingsvisie is een groep 

samenwerkende ondernemers, die zich richt op een 

persoonlijk aanpak in orthopedie. We zien onze klanten 

niet als nummer en onderscheiden ons daarin van veel 

concurrenten. We maken het traject voor de aanvraag van 

orthopedische hulpmiddelen overzichtelijk en zorgen voor 

een juiste afstemming op uw behoefte. Op die manier 

verzekert u zich van de beste ondersteuning èn het best 

functionerende hulpmiddel. Persoonlijk in orthopedie 

betekent dat u geholpen wordt op een manier die bij u past.

Wat is een borstprothese precies?
Een borstprothese kan de plaats innemen van een ont-

brekende borst. Een goede prothese benadert de ont-

brekende eigen borst zo nauwkeurig mogelijk in gewicht, 

vorm, samenstelling en zachtheid. In combinatie met een 

goed passende bh zorgt een borstprothese bovendien voor 

een mooi decolleté. 

Bewegingsvisie heeft een uitgebreide keuze aan borst-

protheses van alle toonaangevende merken. Ook leveren we 

zogenaamde schaal- en deelprothesen, die na een borst-

besparende operatie aangemeten kunnen worden. 

Hoe gaat de aanschaf van een borst-
prothese in zijn werk?
We maken graag een afspraak met u. Zo kunnen we de tijd 

nemen om u uitgebreid te informeren en adviseren over de 

mogelijkheden.

De deskundige borstprotheseadviseurs van Bewegingsvisie 

volgen regelmatig cursussen, daardoor blijven ze volledig 

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

Bewegingsvisie, 
persoonlijk in 
orthopedie


