
 

 

Pijn na borstkankerbehandeling… 
Lymfoedeem, littekenpijn, verhardingen, 
zwaar gevoel in de borsten? 
    

   Ik heb dat of ik ken iemand die dat heeft.  

 De Bratelle beha 

 verlicht deze klachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bratelle.nl 

info@bratelle.nl 

06-46457344 

Stichting Bratelle  

Valutaboulevard 5 

3825 BS  Amersfoort 

 

Je kunt ons volgen op Insta, Facebook en LinkedIn  

  

Mariette Jilderda, Anita Schimmel en Anneke Geitenbeek (vlnr) 



 

 

 

  

De Bratelle heeft geen naden, stiksels en beugels, zodat de pijnlijke huid       

niet wordt belast en is te bestellen via www.bratelle.nl of wordt speciaal voor 

jou gemaakt. Je bent van harte welkom voor een pasmoment in Amersfoort. 

  Wat is Bratelle? 

De Bratelle is de eerste werkzame en mooie beha voor vrouwen met pijn na borstkanker.      

De borstkankerbehandeling veroorzaakt beschadiging aan het lymfestelsel. Als gevolg         

hiervan ontstaan pijnklachten, zoals lymfoedeem, littekenpijn, verhardingen of een zwaar  

gevoel in en om de borst. Deze klachten kunnen direct na de behandeling ontstaan, maar soms 

ook pas na verloop van tijd. Veel vrouwen accepteren het als iets dat erbij hoort. 

 

De Bratelle vermindert deze klachten door de masserende werking van de beha. De rolletjes 

masseren continue de borst tijdens je dagelijkse bezigheden. De Bratelle is verkrijgbaar in      

de kleuren zalm, off white en zwart.  

De Ontwikkeling van Bratelle 

De Bratelle beha is ontwikkeld op basis van ervaring. Het team achter Bratelle 

weet wat het is om pijn te hebben na de behandeling tegen borstkanker. 

Anita: “Net als veel vrouwen kreeg ik last van lymfoedeem na afloop van mijn 

borstkankerbehandeling. Ook ik accepteerde het als iets dat er kennelijk bij 

hoorde. Maar eigenlijk was het meer belastend dan de 9 maanden van de      

operatie, bestralen en chemo. Het was een aanslag op mijn lijf én op mijn    

agenda. Driemaal per week bezocht ik een oedeemtherapeut en dat zonder 

einde, want de oedeem was chronisch. Daarnaast wilde ik ook wel weer eens 

mooie lingerie aan, maar dan wel eentje die werkt. Nu ik de Bratelle draag,    

bezoek ik de oedeemtherapeut niet meer en ben ik nagenoeg klachtenvrij.“ 

Wil jij iemand helpen met pijnklachten na 

borstkanker of jezelf een beha cadeau 

laten doen? Onze kadobon is te bestellen 

in onze webshop. Je kunt ieder gewenst 

bedrag invullen.  

https://bratelle.nl/product/kadobon/ 


