Praktische informatie
rondom de aanschaf
van een BH

U krijgt binnenkort een borstoperatie. Na deze operatie moet
u zes weken, overdag (’s nachts niet) een BH dragen ter
ondersteuning van de borsten.
Het is handig een BH met voorsluiting te dragen. Dit zit prettig na de
ingreep en u hoeft niet te rekken met de armen bij het aan- en uit doen.
Via de polikliniek Plastische Chirurgie heeft u een BH meegekregen en
informatie hierover ontvangen.
Aangezien u de BH gedurende 6 weken moet dragen is het handig om zelf
een extra BH aan te schaffen.
Wij horen van patiënten dat de BH Bella van de firma Emdaplast goed zit
na de operatie. Vandaar dat wij u de informatie over deze BH meegeven.
Het staat u uiteraard vrij zelf een andere BH te kiezen.
Op de polikliniek nemen wij de maat van deze BH voor u op. Bij de BH
Bella gaat dit om de onderwijdte van de BH. De cup van de BH is van een
stretchmateriaal. De BH is er in de kleur zwart en wit. Een zwarte BH is
meestal praktisch na de operatie. Wanneer de maat is bepaald, dan geven
wij u de maat door. De ervaring is dat de BH klein valt, vandaar dat de maat
soms groter is dan dat u gewend bent.
Via het bestelformulier kunt u de BH bestellen bij de firma Emdaplast.
Na betaling zenden zij u de BH kosteloos toe. U kunt ook contact met hen
opnemen om de BH te halen. De firma is gevestigd in Zoetermeer en het
telefoonnummer staat op het bestelformulier.
Via de afdeling krijgt u een informatiefolder mee met richtlijnen na de
operatie. In deze folder staat dat u de BH mee moet nemen naar het
ziekenhuis. U krijgt de BH direct aan na de operatie.

Mocht u vragen hebben omtrent de aanschaf van de BH of andere vragen
rondom de operatie, neem dan contact op met de polikliniek Plastische
Chirurgie op telefoonnummer 088 979 29 29. Wij zijn bereikbaar tussen
08.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.
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