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1. Inleiding 

Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en hierdoor één of 
beide borsten missen, gratis te voorzien van gebreide borstprothese. Deze gebreide borstprotheses 
zijn een goed alternatief voor siliconen borstprotheses. Ze zijn comfortabel (lichtgewicht en 
ademend), wasbaar en voelen als ‘echt’ aan. 
Vrijwilligsters breien de borstprotheses van BreiBoezem. 
 
Waarom gebreide protheses in plaats van siliconen protheses? 
Veel vrouwen vinden de gebreide protheses prettiger en comfortabeler dan siliconen protheses. 
Siliconen protheses zijn vaak zwaar en kunnen nek- en schouderklachten met zich mee brengen. De 
siliconen protheses zijn ook erg warm op zomerse dagen. 
De gebreide protheses zijn gemaakt van 100% katoenen garen, ter voorkoming van huidirritatie. De 
vulling is een synthetische poppenvulling: lichtgewicht en machine wasbaar. 
 
Een siliconen borstprothese kost rond de € 200,- (prijspeil 2018). Een borstprothese wordt door de 
meeste zorgverzekeringen slechts 1 keer per 2 jaar vergoed, en valt onder het wettelijk eigen risico. 
Wanneer tussentijds een nieuwe borstprothese nodig is, of een extra prothese is gewenst voor 
bijvoorbeeld bij het sporten, dan is deze voor eigen rekening. 
 
Achtergrond 
 
In Australië, Amerika en Groot-Brittannië zijn gebreide borstprotheses bekend onder de naam 
“Knitted Knockers”. Via Jacqueline de Jong is dit initiatief vanuit Australië naar Nederland 
overgewaaid. Jacqueline woont in Australië en heeft een oproep geplaatst bij de 
Borstkankervereniging Nederland om dit project ook in Nederland op te zetten. Esther Elsinger en 
Wendie Verweij hebben zich hier als vrijwilligsters voor aangemeld en zijn dan ook de bedenkers van 
de “BreiBoezems” in Nederland.  
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2 Missie en strategie 
 
2.1 Missie 
 
Stichting Breiboezem wil vrouwen die een borstamputatie1  hebben gehad, gratis voorzien van een 
alternatief voor siliconen borstprotheses. Dit alternatief bestaat uit gebreide borstprotheses. Deze 
alternatieve vorm is reeds succesvol actief in Amerika, Groot-Brittannië en Australië. In Nederland 
geeft Stichting Breiboezem invulling aan deze behoefte. 
 
Stichting Breiboezem is uniek in Nederland. 
 
2.2 Doelstelling 
 
Stichting BreiBoezem streeft de volgende doelen na: 
 
• Beschikbaar stellen van gebreide borstprotheses aan vrouwen die als gevolg van borstkanker 
een borstamputatie hebben ondergaan. 
 
• Het beschikbaar stellen van alternatieven voor siliconen borstprotheses in de vorm van 
gebreide borstprotheses. 
 
• Het organiseren dat voldoende (vrijwillige) breisters beschikbaar zijn om de borstprotheses 
te produceren. 
 
• Het verwerven van fondsen om voorgaande doelstellingen te realiseren. 
 
Een neveneffect van bovengenoemde doelen is de sociale en maatschappelijke functie van Stichting 
BreiBoezem: het breien in groepen (zie paragraaf Werkzaamheden) biedt vrouwen de gelegenheid in 
een ongedwongen setting hun ervaring met borstkanker te delen. Het bespreekbaar maken en de 
saamhorigheid tussen de vrouwen draagt bij aan de maatschappelijke én persoonlijke acceptatie. 
Daarnaast biedt het breien de mogelijkheid om op concrete wijze iets te betekenen voor vrouwen 
die borstkanker (gehad) hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 waar in dit document gesproken wordt over “vrouwen die een borstamputatie hebben gehad” wordt gedoeld op zowel 
vrouwen die één borstamputatie hebben ondergaan, als op vrouwen bij wie beide borsten zijn geamputeerd. 
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2.3 Strategie 

 
De strategie van Stichting Breiboezem is gericht op het tegen zo laag mogelijke kosten produceren en 
beschikbaar stellen van gebreide borstprotheses aan vrouwen die als gevolg van borstkanker een 
borstamputatie hebben ondergaan. De strategie is gericht op drie sporen: 
 
1. Informeren van (potentiële) gebruikers van BreiBoezems 
 
Het informeren van mogelijke gebruikers over het bestaande alternatief in de vorm van een gebreide 
borstprothese vindt plaats via verschillende kanalen, waarbij effectiviteit en efficiency centraal staan. 
Dit betekent dat vooral gebruik gemaakt wordt van free publicity, mond-op-mond-reclame en social 
media. Daarnaast wordt actief contact onderhouden met belanggroepen en partijen die actief zijn in 
ondersteuning en genezing van borstkankerpatiënten, zoals de Borstkankervereniging Nederland, 
inloophuizen2 en ziekenhuizen. 
 
2. Werven en vasthouden van breisters 
 
Voor de continuïteit is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn die borstprotheses kunnen 
breien. De brei-groepen zijn georganiseerd in provincies, contact tussen de stichting en de breisters 
verloopt via regio-coördinatoren. Momenteel (januari 2018) beschikt de stichting over een bestand 
van alle provincies in Nederland met zo’n 440 actieve vrijwilligsters . Wanneer het nodig is wordt 
uitbreiding van deze pool gerealiseerd door gebruik te maken van dezelfde media als bij het 
informeren van (potentiële) gebruikers. 
 
3. Verwerven van fondsen 
 
De stichting verwerft fondsen voor het kunnen aanschaffen van materialen voor het produceren van 
de gebreide borstprotheses. In de praktijk betekent dit dat er garen en vulmateriaal aangeschaft 
moet worden en dat het eindproduct moet worden gedistribueerd naar de toekomstige gebruikers. 
Daarnaast heeft de stichting beperkte financiële middelen nodig voor beheerwerkzaamheden 
binnen de stichting (onderhoud website, aansprakelijkheidsverzekering) 
 
De werving van de fondsen gebeurt door werving onder (particuliere en eventueel zakelijke) 
donateurs. De werving van fondsen vindt primair plaats op basis van mond-op-mond-reclame, free 
publicity en social media/internet. De kosten worden hiermee tot een minimum beperkt. Daarnaast 
zal, daar waar mogelijk en wenselijk, aansluiting worden gezocht bij andere fondswervers om 
gezamenlijk acties te ontwikkelen. Hierbij zal kostenefficiency altijd de leidraad zijn. 
 
Naast geldelijke fondsen wordt ook actief gestreefd naar het verkrijgen van fondsen in natura, hier 
zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het schenken van garen door bedrijven. 
De stichting zal haar gelden niet verwerven door huis-aan-huis collecteren. 
Doel van de stichting is te komen tot een vaste kern van donateurs die voor de basisexploitatie 
voldoende fondsen genereren. De stichting heeft dan ook de intentie om aangewezen te worden als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
 
 
 
 
 
2 Inloophuizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die zelf, of in hun nabije omgeving, te maken hebben (gehad) met 
kanker. 
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2.4 Internationale samenwerking 
 
Breiboezem is het Nederlandse equivalent van een internationaal initiatief. Stichting Breiboezem 
onderhoudt relaties met: 
 
Knitted Knockers USA 
www.knittedknockers.org 
Knitted Knockers 
1780 Iowa St. 
Bellingham, WA 98226 
Barbara Demorest: (360)305-2139 
 
We provide free knitted knockers to the women who request them and are always looking to assist 
groups to make and provide them to their own communities. We can always use well-made ones to 
distribute to areas in the United States that don't have groups providing them. 
Knitted Knockers UK 
 
www.knittedknockersuk.com 
PO Box 17025 
BIRMINGHAM 
B31 9EU 
Email: knockerorders@outlook.com 
 
Our aims are: "To relieve the needs of women who have had a mastectomy or lumpectomy by the 
provision of a knitted prosthesis". Knitted Knockers are hand made by volunteers using 100% cotton 
and provided FREE of CHARGE. 
We know you love our knockers from the testimonials we receive. If you would like a spare or need 
another set for whatever reason please do request them. They will always be free of charge. 
 
Knitted Knockers Australia 
www.knittedknockersaustralia.com 
Burwood Neighbourhood House. 
1 Church Street, Burwood VIC 3125 
Phone: (03) 98086292 
Email: burwoodn@bigpond.net.au / knittedknockersaustralia@gmail.com 
 
Knitted knockers are FREE 100% cotton prosthesis hand knitted in Australia and provided to breast 
cancer women who have had a mastectomy. Kits are also available for people who like to knit. 
“Communities Helping Women”. We set up kits for national quality control and our duty of care to 
the breast cancer survivor. Knitted Knockers Australia does not give out patterns only. 
 
LOLAS Mallorca 
http://www.unlazoenmovimiento.org/ 
Un Lazo en Movimiento (ULEM) 
Av. Tucán, 33, Esc.3 - 2ºB 
07400 - ALCUDIA - MALLORCA - ESPAÑA 
Tel. 971.89.29.32 
Registro de Asoc. de IB - n. 311000007466 
info@unlazoenmovimiento.org  
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3 Beleid, beheer en bestuur 
 
3.1 Werkzaamheden 
 
Zoals in §2.3 Strategie aangegeven bestaan de werkzaamheden van de stichting uit: 
 
1. Het promoten van gebreide borstprotheses als alternatief voor siliconen borstprotheses bij 
vrouwen die als gevolg van borstkanker een borstamputatie hebben ondergaan. 
 
2. Het zorgen voor voldoende vrijwillige medewerkers om de gebreide borstprotheses te 
produceren. 
 
3. Het zorgen voor voldoende fondsen om de borstprotheses te produceren en te leveren aan 
de gebruiksters, alsmede om de lopende kosten van de stichting te dekken. 
 
3.1.1 Promotie en verspreiding van BreiBoezems 
 
Promotie van BreiBoezems vindt met name plaats via mond-op-mond reclame en free-publicity (zie 
§2.3). In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de distributie van de BreiBoezems naar de 
aanvraagsters. 
 
Uitgangspunten bij distributie van BreiBoezems 
• Verspreiding van de BreiBoezems gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten, via DHL. 
• Persoonlijke gegevens van aanvraagsters van gebreide borstprotheses worden door Stichting 
BreiBoezem niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de naam en mailadres naar onze 
Regio Coördinatoren die zorg dragen voor de distributie van de BreiBoezem naar de draagsters. Ivm 
privacy wet hebben zij hiermee ook bevestigd niks met deze gegevens verder te doen. 
• Stichting BreiBoezem draagt de verantwoordelijkheid voor het traject vanaf ontvangst van de 
aanvraag tot en met de aflevering aan de draagsters. 
• Stichting BreiBoezem legt informatie over alle aanvragen vast in haar administratie. 
 
De distributie van BreiBoezems 
Via ziekenhuizen, inloophuizen, winkels in prothese-lingerie, fysio-/oedeemtherapeuten en andere 
(medische) instanties kunnen BreiBoezems worden aangevraagd. Deze instanties hebben hier veelal 
zelf bij Stichting BreiBoezem om verzocht, vaak naar aanleiding van mond-op-mond reclame. Ze 
beschikken over een voorbeeld van en informatie over de gebreide borstprotheses. Met een 
aanvraagformulier worden de gegevens van de (ex)borstkanker patiënt per mail naar 
breiboezem@gmail.com gestuurd. Daarnaast kunnen aanvragen ook rechtstreeks per mail bij 
Stichting BreiBoezem of via de regio-coördinatoren van de stichting (zie § 3.1.2) gedaan worden. of 
gebruik te maken van de bestelknop via onze website www.breiboezem.nl 
 
Na ontvangst van de aanvraag krijgt de draagster (degene voor wie de borstprothese gemaakt 
wordt) een bevestiging van de aanvraag. 
Verspreiding van de gebreide borstprothese gebeurt bij voorkeur via een zogenaamd “uitgiftepunt”, 
meestal inloophuizen of ziekenhuizen. In één zending worden meerdere pakketten met BreiBoezems 
naar het uitgiftepunt toegestuurd, om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. Of wanneer het 
uitgiftepunt tevens breilocatie is worden de BreiBoezems uit voorraad verstrekt aan de draagsters. 
Stichting BreiBoezem informeert de draagsters over het afhalen bij het uitgiftepunt; het uitgiftepunt 
geeft aan de stichting de status van het ophalen van de pakketten door. Mochten er pakketten 
blijven liggen of er andere issues zijn, dan neemt Stichting BreiBoezem contact op met de draagster. 
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Wanneer niet van een uitgiftepunt gebruik gemaakt wordt en de BreiBoezems naar het huisadres 
gestuurd worden, dan betaalt de draagster de verzendkosten. 
 
Samenwerking met ziekenhuizen 
 
Stichting BreiBoezem werkt samen met diverse ziekenhuizen, waarbij de ziekenhuizen zelf 
BreiBoezems meegeven aan hun patiënten of aanvragen aan ons doorgeven. Zij worden voorzien 
door een breilocatie in de buurt van de BreiBoezems.  
Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch heeft een voorraad op hun kort verblijf afdeling liggen 
waarbij patiënten direct na amputatie in overleg met hun chirurg een BreiBoezem ontvangen. 
 
 
3.1.2 Produceren van de gebreide borstprothese 
 
Vervaardigen van de BreiBoezems 
 
Het breien van de BreiBoezems wordt gedaan door vrijwilligsters. Mensen die willen meehelpen met 
het breien kunnen zich hiervoor bij Stichting BreiBoezem aanmelden per mail via 
breiboezem@gmail.com, via www.breiboezem.nl of via www.facebook.com/BreiBoezem . Na 
aanmelding ontvangen zij een mail met een uitleg van de verdere afhandeling. 
 
De breisters van Stichting BreiBoezem zijn georganiseerd in brei-groepen. Het contact tussen de 
stichting en de brei-groep verloopt via de regio-coördinator. De regio-coördinator is verantwoordelijk 
voor het materiaal dat zij voor haar brei-groep van Stichting BreiBoezem krijgt, en moet ervoor 
zorgdragen dat de gebreide borstprotheses tijdig bij de stichting of het uitgiftepunt aangeleverd 
worden (zie Promotie en verspreiding van BreiBoezems). De regio-coördinator controleert of de 
geproduceerde BreiBoezems aan de gestelde eisen voldoen. 
 
Uitgangspunten bij de productie van de BreiBoezems 
• Het materiaal (garen en vulling) wordt geleverd door Stichting BreiBoezem. 
• Het breipatroon en de materialen zijn eigendom van de stichting3 
en mogen niet voor andere doeleinden dan voor het maken van BreiBoezems voor de stichting 
gebruikt worden. 
• Breisters breien voor de stichting. Wanneer ze voor zichzelf of voor een naaste willen breien, 
dan wordt dit gemeld aan de stichting, zodat dit opgenomen kan worden in de administratie. 
• Breisters volgen eerst een brei-workshop bij (een regio-coördinator van) de stichting. De 
workshop bestaat uit: 
- uitleg over het doel en de werkwijze van Stichting BreiBoezem 
- instructie met betrekking tot kwaliteit: gebruik materialen, niet roken, hygiënisch werken 
(ook in verband met huisdieren) 
- doornemen van het brei-patroon en maken van een brei-proef 
 
Indien na afloop van de workshop de breister gaat breien voor de stichting, dan worden de 
benodigde materialen meegegeven. 
 
 
 
 
3Op het breipatroon rust een copyright van de Stichting. Stichting BreiBoezem heeft met toestemming van de organisatie 
Knitted Knockers het patroon eigen gemaakt door aanpassingen afgestemd op de materialen waarmee wij werken.  
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Kwaliteit van de BreiBoezems 
 
Om de kwaliteit van de gebreide borstprotheses te borgen, zijn de volgende maatregelen genomen: 
 
• De door de stichting gebruikte materialen zijn initieel getest door een tiental dames, door de 
gebreide protheses te laten dragen4 
• Stichting BreiBoezem levert (gratis) het materiaal voor de BreiBoezems, om zo te voorkomen 
dat er met ander garen gebreid wordt. 
• Het breipatroon wordt niet verstrekt buiten de stichting, om te ondervangen dat er gebreide 
borstprotheses in omloop komen, die er wel als BreiBoezems uitzien maar niet aan dezelfde 
kwaliteitseisen voldoen. 
• Bij de verplichte workshop voor de breisters wordt uitgelegd waar bij het breien op gelet 
moet worden. 
• De regio-coördinator voert de eindcontrole (grootte van de BreiBoezems, hoeveelheid 
vulling, kwaliteit van het breien en algemene controle) op het product uit. 
 
3.1.3 Werving van gelden 
 
De wijze waarop gelden geworven worden is beschreven in §2.3 Strategie - Verwerven van fondsen. 
De kapitaalbehoefte van Stichting BreiBoezem is beperkt zoals blijkt uit de volgende paragrafen; de 
balans en inkomsten en uitgaven van de stichting. 
 
3.2 Bestuur 
 
De stichting is op 12 januari 2015 opgericht bij Notariskantoor Kruis-Sweere alwaar ook de statuten 
zijn vastgesteld. De stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal drie leden en heeft haar zetel 
in Noordwijk (Zuid-Holland). De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Er is 
geen beperking in zittingstermijn. Binnen de stichting wordt (nog) niet gewerkt met een Raad van 
toezicht en/of een Raad van advies. 
 
Bij oprichting bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
 
• Voorzitter: Esther Elsinger 
• Secretaris/penningmeester: Wendie Verweij 
• Bestuurslid: Jacqueline de Jong 
 
 
Op 1 februari 2016 heeft een wijziging in het bestuur plaatsgevonden en bestaat het bestuur uit de 
volgende leden: 
 
• Voorzitter: Wendie Verweij 
• Secretaris: Carin Voets 
• Penningmeester: Michaela Röstel 
• Bestuurslid: Jacqueline de Jong 
 
Op 12 september 2016 heeft een wijziging in het bestuur plaatsgevonden: 
 
• Penningmeester: Jeannette Albers 
• Bestuurslid: Jacqueline de Jong uitgetreden 
 
4 op 1 januari 2017  hebben ruim 3000 dames BreiBoezems van het gebruikte materiaal ontvangen en zijn er nog geen 
klachten over het materiaal geweest. 
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