MAMMACARE

CONTACT

Lingerie Voor Jou is gecertificeerd
Mammacare-leverancier.

Om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn, werken wij op afspraak.

In de winkel beschikken wij over
een speciale ruimte, waar in alle rust
gepast kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via 0497 338630.
Wij staan u graag te woord!

Ons assortiment borstprotheses,
protheselingerie en badkleding bestaat
uit verschillende modellen van de merken
Anita en Amoena, en kunnen
wij leveren in elke maat.

Parkeergelegenheid voor de deur.

Lingerie Voor Jou
Lindestraat 35- 5541 EK Reusel
E. hanneke@lingerievoorjou.com
T. 0497 338630
www.lingerievoorjou.com

www.LingerieVoorJou.com
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Lingerie Voor Jou is gecertificeerd
door de Stichting Erkenningsregeling
Medische Hulpmiddelen (SEMH) en
aangesloten bij de Belangenvereniging van
Borstprotheseleveranciers (BVBL).
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Ma gesloten
Di t/m Do 10:00-18:00 uur
Vr 10:00-20:00 uur
Za 10:00-17:00 uur
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OVER LINGERIE VOOR JOU

MAMMACARE ADVISEUR

VERZEKERING

Lingerie Voor Jou is een lingeriespeciaalzaak
aan de Lindestraat in Reusel.

Het ondergaan van een
borst-operatie
en
een
eventuele nabehandeling is
een ingrijpende gebeurtenis
die veel impact heeft op
vrouwen en hun omgeving.

Een borst(deel)prothese valt in de wettelijke
basisverzekering en wordt volledig vergoed door
uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een nieuwe
prothese als uw prothese niet meer voldoet of als de
termijn, welke uw verzekeraar hanteert, is verstreken.
Meestal is dit eens per jaar of eens per 2 jaar.

Als gediplomeerd mammacare adviseur heeft
Hanneke Slegtenhorst ervaring in het aanmeten van
borstprotheses.

Voor meer informatie omtrent deze vergoedingen
kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

In onze winkel kunt u kiezen uit een uitgebreide
collectie lingerie en badkleding van diverse
gerenommeerde merken.
Voor goed advies en uitstekende service bent u
bij ons aan het juiste adres.
Lingerie Voor Jou is gecertificeerd MammaCare leverancier. In de winkel is een speciale
ruimte waar in alle rust gepast kan worden,
samen met onze MammaCare Adviseur.
Ons assortiment borstprotheses bestaan uit
verschillende modellen van de merken Anita en
Amoena en kunnen wij leveren in elke maat. Ook
hebben wij een uitgebreide collectie protheselingerie en -badmode beschikbaar.

Mede door haar medische achtergrond als verpleegkundige kunt u bij Lingerie Voor Jou rekenen op
deskundigheid en professionaliteit.

Bij een eerste verstrekking heeft u een machtiging
nodig van de arts of mammacare verpleegkundige.
Lingerie Voor Jou heeft een overeenkomst met
de meeste zorgverzekeraars. Wij zorgen, indien
mogelijk, voor de declaratie bij de verzekering en
verdere afhandeling hiervan.

PROTHESES
Wij
bieden
een
groot
assortiment
borstprotheses,
die er volledig natuurlijk uitzien
en ook zo aanvoelen.
Of u nu recent bent geopereerd
of enige tijd geleden: de keuze voor de juiste
prothese en prothesebh is een belangrijke stap.
U kunt kiezen uit verschillende vormen en maten. Onze
mammacare adviseur begeleidt u hierin graag.
Uw afspraak zal in een speciale
ruimte plaatsvinden zodat
uw privacy gegarandeerd is.
In de ruime paskamer krijgt
u een eerlijk en vakkundig
advies over uw prothese, de
lingerie en de badkleding.
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SEMH GECERTIFICEERD
Lingerie Voor Jou is SEMH gecertificeerd.
De SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leverancier
Medische Hulpmiddelen) is een onafhankelijke
organisatie die eisen opstelt waaraan een erkend
leverancier dient te voldoen.
Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een
toetsing of de leveranciers aan deze eisen voldoen.
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