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Samen op weg naar herstel

Passende zorg 

tijdens en na behandeling 

van kanker



De draad oppakken na kanker is uitdagend. Het kan 
wat verloren voelen, terwijl u graag weer in controle 
wil zijn en wil meedraaien in het dagelijks leven. Uw 
lichaam weerhoudt u daarvan en heeft nog hersteltijd 
nodig. Viva Optima is er om samen stap voor stap op 
weg te gaan naar herstel.

Viva Optima staat voor u klaar met:
• Advies
• Behandelingen
• Nazorg
• Maatwerk
• Persoonlijke aandacht
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Viva Optima is een samenwerking van zelfstandige experts in de 
zorg. We helpen u op een betrokken en persoonlijke manier om 
weer goed in uw vel te zitten. Dankzij het maatwerk dat ieder van 
ons levert, zijn de eerste resultaten gauw zichtbaar.

Wat doet Viva Optima?
We zien in de praktijk dat er na een intensief behandeltraject voor 
kanker een gat ontstaat. U bent klaar in het ziekenhuis, maar nog niet 
(volledig) hersteld. Ook tijdens het behandeltraject kan er behoefte 
zijn aan extra ondersteuning. Hoe kunt u deze periode naar herstel 
zo goed en zo fijn mogelijk overbruggen? Welke ondersteuning is 
er allemaal te krijgen, en waar is de juiste zorg te vinden? Allemaal 
vragen waarbij wij willen helpen. We geloven in deskundige zorg 
en nauwe samenwerking tussen onze verschillende specialisaties, 
zodat u stap voor stap verder herstelt.

Bij de experts van Viva Optima kunt u terecht voor:
• Permanente make-up, medische tatoeage en huidverbetering
• Haarwerk
• Huid- en oedeemtherapie
• Borstprotheses en lingerie
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Wij zijn Viva Optima

Iedereen is uniek, maar de weg naar herstel is in 
grote lijnen voor iedereen hetzelfde. Als betrokken 
en deskundige zorg-experts in Zuid-Limburg hebben 
we onze krachten gebundeld in Viva Optima. Samen 
bewandelen we het pad naar herstel, zodat u zich kunt 
richten op het beter worden.

We begrijpen hoe belangrijk het voor u is om weer lekker in uw vel 
te zitten. Om een nieuwe start te maken na het intensieve traject 
dat achter u ligt, of waar u nog midden in zit. We helpen u weer 
op weg met een behandelplan op maat en de nauwe onderlinge 
samenwerking tussen onze verschillende expertises.

Maak kennis met onze experts
We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail. Als tijdens de intake of de 
behandeling blijkt dat ook de expertise van 1 van de collega’s nodig 
is, regelen we dat direct. Zo houden we de lijnen kort en gaan we 
samen op weg naar herstel!
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Ook al zit de ziekte vaak alleen maar aan de binnenkant, het 
is helaas ook altijd aan de buitenkant zichtbaar. Dit kan een 
vervelend en onzeker gevoel geven, maar hier kunnen we zeker 
iets aan doen! Wees welkom in mijn praktijk in Maastricht voor 
permanente make-up, medische tatoeage en huidverbetering.

Wat ik doe
Er zijn verschillende oplossingen waardoor u zich zo snel mogelijk 
weer goed voelt. Door ziekte, medicijngebruik, maar ook door 
het ouder worden kunnen bepaalde contouren in het gezicht 
vervagen. Een subtiel geplaatste permanente make-up herstelt 
deze contouren en zorgt ervoor dat u er iedere dag weer met 
gemak op uw mooist uit kunt zien. 

Als de tepel(hof) na een borstreconstructie ontbreekt is medische 
tatoeage een goede oplossing. Het is hiermee mogelijk een bijna 
niet van echt te onderscheiden tepel(hof) te creëren. Ook voor het 
camoufleren van littekens door schisis of een operatie geeft een 
medische tatoeage mooie resultaten. 

Een ziekteproces heeft ook invloed op uw huid. Met een persoonlijk 
behandelplan en de juiste begeleiding brengen we samen uw huid 
weer in optimale conditie, zodat deze weer gaat stralen.

Laten we vrijblijvend kennismaken
We beginnen met een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek, 
waarin we uw wensen en de mogelijkheden bespreken. Samen op 
weg naar herstel!

Brigitte Vissers

T 06 5024 1299 info@brigittevissers.nl

www.brigittevissers.nl
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Weinig of dun haar kan u onzeker maken. U wilt zich graag weer 
mooi voelen, en uw haar speelt daar een rol in. Ons team staat  
voor u klaar met deskundig advies en persoonlijke aandacht.

Wat we doen
Heeft u haarverlies als gevolg van alopecia, chemotherapie, 
stress, erfelijkheid of een hormoon- of medicijnbehandeling? 
Dan helpen we u om er weer mooi uit te zien. In onze studio te 
Valkenburg bekijken we samen wat de wensen en mogelijkheden 
zijn, met een perfect passend haarwerk als resultaat.

Als lid van ANKO en SEMH en erkend door zorgverzekeraars 
garanderen we kwalitatieve haarwerken en pruiken. Onze collectie 
bestaat uit haarwerken van 100% Europees of synthetisch haar. 
We hebben voor iedereen een oplossing: man of vrouw, jong of 
oud, of geheel of gedeeltelijk haarwerk. Er is altijd een haarwerk 
dat helemaal bij u past.

Laten we vrijblijvend kennismaken
Tijdens een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek maken 
we kennis en bespreken we in alle rust wat we voor u kunnen 
betekenen. Samen op weg naar herstel!

Haarwerkstudio Zijlstra

T +31 (0)43-601 33 62 info@haarmode-zijlstra.nl

www.pruiken-limburg.nl
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Huid Zuid is de specialist in oncologische zorg en nazorg. 
Huidtherapeuten Peggy en Rianne helpen u graag met de 
behandeling van oedeem, littekens of huidproblemen als gevolg 
van ziekte.

Wat we doen
In onze praktijk in Bemelen werken we met een behandelplan op 
maat. Op die manier kunnen we gericht te werk gaan en u helpen 
om goed in uw vel te zitten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om 
aan huis te behandelen wanneer het bezoeken van de praktijk fysiek 
lastig is. We werken samen naar een realistisch eindresultaat.

Een greep uit de behandelingen:
• Lymfoedeemtherapie
• Littekentherapie
• Bindweefselmassage (LPG - Endermologie)
• Therapeutische kousen aanmeten
• Huidverbeterende behandelingen; 
   o.a. chemische peeling en microneedling
• Behandeling van acne en acnelittekens
• Lasertherapie van donker gekleurde haartjes, pigment en vaatjes 

Laten we vrijblijvend kennismaken
We geloven in een nauwe samenwerking om de mooiste en beste 
resultaten te behalen. Wij zijn een gecontracteerde zorgverlener en 
SEMH gecertificeerd. U kunt bij ons terecht met al uw vragen. Tijdens 
een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek bekijken we graag welke 
wensen er zijn en hoe we daar als Huid Zuid in kunnen ondersteunen. 
Huid Zuid voelt met je mee. Samen op weg naar herstel!

Huid Zuid

T +31 (0)43-2050526 info@huidzuid.nl

www.huidzuid.nl
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Borstkanker, het zal u maar overkomen. Hoe gaat u verder na 
het behandeltraject en de operatie(s)? Samen kijken we naar 
een oplossing die bij u past.

Wat ik doe
U kunt bij mij terecht voor:
• Protheses die u direct na de operatie kunt dragen
• Siliconenprotheses die u 6 weken na de operatie kunt dragen
• Deelprotheses voor na een borstbesparende operatie
• Verschillende bh’s: postoperatief, sport, voorgevormd, 
   soft en lymfeoedeem
• Badkleding geschikt voor protheses

Er zijn verschillende mogelijkheden voor protheses, zodat u uw 
dagelijkse activiteiten zonder beperking kunt uitvoeren. Ik geef 
altijd persoonlijk advies en zorg voor een oplossing waar u zich 
prettig bij voelt.

Laten we vrijblijvend kennismaken
Tijdens een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek bespreken we 
uw wensen en geef ik uitleg over de mogelijkheden. Ma-Care is 
een gecontracteerde zorgverlener en SEMH gecertificeerd. Er is 
alle ruimte en tijd om te passen en om vragen te stellen. Is een 
bezoek aan Ma-Care niet mogelijk door fysieke omstandigheden? 
Dan kom ik graag aan huis. Samen op weg naar herstel!

Ma-Care Maastricht

T 06-3803 7160

Christian@ma-care.nl

www.ma-care.nl

www.anemoon-bodycare.nl



info@vivaoptima.nl
www.vivaoptima.nl
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