
Welkom als cliënt van Schmidt Medica. Uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld en zowel digitaal als schriftelijk veilig en 
discreet opgeslagen. U kunt te allen tijde beschikken over uw 
dossier.

Tijdens uw afspraak heeft u uitleg gekregen over hoe u het beste 
met de prothese om kan gaan. Omdat het veel informatie is hebben 
wij het voor u opgeschreven zodat u het later nog eens rustig kunt 
doorlezen.

Onderhoud
Onze leveranciers staan garant voor een hoge kwaliteit. Om deze 
kwaliteit te garanderen is het belangrijk dat de prothese goed 
onderhouden wordt. Houdt u daarom rekening met het volgende:

•	 Bewaar de prothese, wanneer deze niet gedragen wordt, in de 
meegeleverde verpakking. Dit is om vormverlies te voorkomen.

•	 Spoel de prothese regelmatig af met lauw water en zeep. 
Plakprotheses kunnen worden gereinigd met een speciaal 
reinigingsmiddel voor protheses.

•	 Pas op met scherpe voorwerpen. Zoals bijvoorbeeld sieraden, 
maar ook een haal van een katten- of hondenpoot kan de 
prothese beschadigen. Een dergelijke beschadiging is helaas 
niet meer te herstellen. Een lichte beschadiging is tijdelijk af te 
dekken met gewoon plakband.

De levensduur van een prothese bij normaal gebruik is 2 jaar. 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden derhalve dan ook elke 
2 jaar een vervangende prothese. Mocht u binnen deze periode 
dermate van gewicht veranderen is een tussentijdse vervanging een 
mogelijkheid. Dit wordt eerst aangevraagd bij uw zorgverzekeraar, 
en pas bij akkoord geleverd. 

Op alle protheses wordt een jaar fabrieksgarantie verstrekt. Garantie 
is van toepassing op aantoonbare productiefouten, en is niet van 
toepassing op onzorgvuldig gebruik.

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ
BORSTPROTHESES EN LINGERIE



088 00 47 470 info@schmidtmedica.nl

06 30 835 335 schmidtmedica.nl

De mammacare deskundigen van Schmidt Medica doen hun uiterste 
best u zo goed mogelijk te informeren. Wij zijn ons echter terdege 
bewust dat wij lang niet al uw vragen kunnen beantwoorden. 
Daarvoor verwijzen wij u graag naar Borstkankervereniging 
Nederland.

Borstkankervereniging Nederland
Borstkankervereniging Nederland heeft zich drie speerpunten als 
doel gesteld. Het geven van goede voorlichting op patiëntniveau, 
het bevorderen van lotgenotencontact en het behartigen van 
belangen van borstkankerpatiënten.

Vrijwilligers van de Borstkankervereniging geven voorlichting aan 
patiënten over uitwendige (deel)protheses, lingerie, zwemkleding 
en verkoopadressen hiervan. Ook kunt u in contact komen met 
lotgenoten op deze bijeenkomsten. 

Meer informatie over data waarop deze bijeenkomsten worden 
georganiseerd, waar deze zullen plaatsvinden en wat de 
Borstkankervereniging nog meer voor u kan betekenen vindt u via 
onderstaande gegevens. 

 030 291 72 22
 
 borstkanker.nl

 info@borstkankervereniging.nl

Enquete
Schmidt Medica stelt uw mening erg op prijs. Tijdens uw afspraak 
krijgt u van ons een code waarmee u online op semh.info een 
enquete over ons kan invullen. Wij waarderen het zeer wanneer u 
deze moeite neemt, om onze diensten te kunnen blijven verbeteren.

Niet tevreden?
Schmidt Medica is SEMH erkend leverancier en wij stellen alles in het 
werk om u vakkundig, snel en op prettige wijze te helpen. Toch kan 
het gebeuren dat u niet tevreden bent. Neem dan contact met ons 
op zodat wij het zo goed mogelijk met u op kunnen lossen.


