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Etam heeft de missie heeft om alle vrouwen te ondersteunen in de mooiste
 en moeilijkste momenten van hun leven. Vandaag de dag treft borstkanker gemiddeld 
1 vrouw op 8, binnen alle generaties. Het merk lanceert yes!, haar eerste lingeriecollectie

 speciaal ontworpen voor vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan, 
en maakt deel uit van het WeCare! programma. 

 

maar het is ook een grote 
schreeuw uit het hart om iets positief en 
vreugdevol te delen. Het is een absolute  
zelfverzekerde ja. Een ja om zich te bevrijden van
zelfopgelegde grenzen, regels en mentale barrières.
Een ja om jezelf zijn. We hebben gepraat met de
7 inspirerende vrouwen van onze campagne. Ze
deelden hun ervaringen, hun vernieuwing, hun
relatie tot de lingerie, het vrouwelijk gevoel na een
operatie... 7 missies en 7 unieke en positieve 
getuigenissen.

 

Carole, Sabrina, Lydie, Anaïs, Angélique, Karine, Cindie,
7 inspirerende vrouwen met verschillende

 achtergrondenherinneren ons eraan dat er vele
levenspaden zijn & dat wij onze vrouwelijkheid nooit

moeten laten wegnemen
& ons altijd mooi en comfortabel

kunnen voelen in ons lichaam

IS DE NAAM VAN ONZE 
NIEUWE 
LINGERIECOLLECTIE NA
BORSTAMPUTATIE, 

EEN STERK EN 
POSITIEF SIGNAAL

TOT BINNENKORT VANAF 23 JUNI OM ALLE INTERVIEWS TE VINDEN 
OP ETAM.COM EN OP INSTAGRAM@ETAM.

 

BRENGT NA EEN MASTECTOMIE! 



Door mijn ziekte begreep ik dat het belangrijk was
om je als een vrouw te voelen, om je mooi te voelen
voor mezelf en niet voor anderen... Het is niet omdat
je geen haar meer hebt, of omdat je geen make-up
draagt, of omdat je één borst minder hebt dat je niet 
mooi bent... Fysieke schoonheid is subjectief, dus je 
moet de normen overtreffen. Je hoeft niet mooi te zijn,
je moet je mooi voelen. Het is tijd om te stoppen met 
op iedereen te willen lijken! Ik denk dat het belangrijk
is om voor ons op te komen en in onszelf te geloven.

yes! is het begin van een nieuw leven.
De hoop om jezelf weer terug te vinden, is in positieve

zin veranderd.

Na de borstamputatie moet je wel een nieuwe beha
kopen... Het is complex omdat er niet zoveel keuze is...
De eerste keer dat je een prothese en een beha koopt,
voel je je eigenlijk niet goed. Het is puur zakelijk, een s

tap in de richting van de wederopbouw... Gezien de
technische bijzonderheden van mijn lingerie, ben ik
vandaag de dag op zoek naar comfort en hoe ik me

kan aanpassen aan mijn dagelijks leven, zowel
professioneel en als atleet... Ik hou niet zo van kant,

maar ik wil wel iets vrouwelijks... Ik geloof dat de
collectie yes! van Etam zorgt voor meer glamour.

Carole draagt de SOMETIMES
triangle in 90B en 36

yes! Ik begin eindelijk mijn lichaam te aanvaarden!

Het was belangrijk voor mij om te praten over wat de
nazorg van kanker is. Er wordt veel gepraat over
kankerscreening en -behandeling, wat geweldig is, 
maar zelden over wat er daarna gebeurt, over de vele
vrouwen die achterblijven met ongelijke of volledig 
platte borsten. Een groot aantal vrouwen krijgt geen 
reconstructieve chirurgie!... Er zijn 1000 manieren om
aantrekkelijk te zijn, om een vrouw te zijn, dus wees 
creatief, wees jezelf !

Angélique draagt de triangle CHERIE CHERIE
 triangle in 85D en 38

Karine draagt SOMETIMES
 in 90D en 40



opnieuw geboren te worden !

Steeds jongere vrouwen krijgen te maken met borstkanker. 
We zijn nog geen 40 en lingerie past niet altijd. Bestaande
merken zijn ook niet bijzonder leuk. We zijn erg beperkt in 
onze keuzes. Telkens opnieuw krijgen we te horen, we hebben
dit model niet, we hebben jouw maat niet, we moeten het
bestellen, het is alleen online beschikbaar. Ik kwam tot het
besef dat we onzichtbaar zijn! Als we de reconstructie niet 
krijgen, straft de hedendaagse lingerie ons wat betreft ons
gevoel voor vrouwelijkheid... We zijn niet alleen onderworpen 
aan een moeilijke fase in ons leven, maar we worden ook
vergeten, het is dubbel. Persoonlijk ben ik op zoek naar
lingerie die sexy en vrouwelijk is. Leuk, sexy en betaalbaar
eigenlijk! Het is ook belangrijk om over de prijs te spreken, 
niet alle vrouwen hebben 70€ om aan een beha te besteden
of 90€ voor een badpak !

Yes! was voor mij de uitdaging om mee te doen aan
deze campagne! Ik zei tegen mezelf: "Waarom ik niet?

 Zelfs met mijn rondingen, tatoeages en één borst 
minder, kan het verschil inspirerend zijn, dus laten we

het maar proberen!
 

Nadat je de ziekte hebt overwonnen, wil je weer mooi zijn. En ja

je kunt mooi zijn zonder één, of zelfs beide borsten. Als het voorbij

is, moet je leren om weer jezelf te zijn. Anders zijn helpt ook om

vooruit te komen! Tatoeages zijn een manier om je lichaam weer

terug te winnen. Het is mijn manier van uitdrukken. Het is een deel

van mij en ik ga het tot het einde toe bezitten. Sommige mensen

belichamen het "voor", anderen vieren het "na" zoals

lieveheersbeestjes, een diamant, een uil, het woord "espoir" (hoop)

en een panter die me eraan herinneren dat ik aanwezig ben,

dat ik weer leef.

Sabrina draagt FREEDOM 
in M 

Mijn yes! is om te blijven leven zoals iedereen, om
mijn activiteiten, mijn werk, mijn hobby's met een
glimlach voort te zetten !

We leren ons lichaam te herontdekken, om de verantwoordelijkheid

voor onszelf te nemen. Het is heel persoonlijk, maar mijn sociale kring

telt ook volop! Mijn vriend, familie en vrienden hebben me meermaals

gerustgesteld. Vandaag voel ik me "natuurlijk" omdat ik geen prothese

nodig heb. Er is niets "nep" aan mij en daar voel ik me goed bij. Ik

denk zelfs dat ik vrouwelijker ben dan voordien. Vroeger had ik 

alleen deze "sportieve" kant. Ik deed niet al te veel moeite, ik droeg

louter sneakers en jeans. En vandaag, het feit dat ik geen borsten

meer heb, denk ik niet eens twee keer na over het dragen van

diepe decolletés... Op het gebied van vrouwelijkheid, denk ik dat je

er gewoon voor moet gaan. We zijn in 2020 en alles is mogelijk !Anaïs draagt SOMETIMES
in S

Lydie draagt PURE TOUCH
in 105 D en in 42



yes! betekent, vooruit, laten we doorgaan, alles
kan gebeuren !

Ik heb al een dochter van 7 jaar. Ik kreeg de diagnose
kanker toen ze 1 was. Er was dus geen sprake van een 
tweede kind. Maar ik heb nooit opgegeven omdat ik 
ervan overtuigd was dat er een nummer twee zou
volgen. Zeven jaar later was het zover... "Marcus is een 
wonderbaby !
Heel wat dingen zijn voor mij positief uit de bus
gekomen... Ik heb geprobeerd om op de trampoline
van het leven te springen en zo hoog mogelijk 
te vliegen. 

Cindy draagt CHERIE CHERIE
 90C en 38

YES! EEN COMFORTABELE & 

VERFIJNDE, MOOIE, PASKLARE & 

BETAALBARE COLLECTIE

NTWORPEN EN ONTWIKKELD MET

DE MEDEWERKING VAN 20 

BETROKKEN VROUWEN EN ONZE 

DESKUNDIGE CORSETTERIE-TEAMS.

Yes! IS DE COMBINATIE VAN DE

JARENLANGE KNOWHOW VAN

HET MERK EN HAAR INNOVATIEDRANG.

 

De collectie krijgt vorm met een lingerie- en badpaklijn. De beha's zijn
ontworpen op basis van 4 populaire vormen met geïntegreerde vakjes
die plaats bieden aan alle soorten protheses. 
Biologisch katoen, milieuvriendelijke microvezel en kleurrijk kant met 
bloemen, de materialen zijn zacht, comfortabel en verfijnd. De beha's 
zijn ontworpen zonder beugel en zijn verkrijgbaar in baskische en sjaal 
triangels en in bralets... De modellen zijn in lijn met onze klassieke 
in-store collecties, zodat je een eindeloze keuze hebt aan passende 
broekjes.
Chérie Chéri, Pure Touch, Sometimes en Freedom, gemaakt van 
eco-vriendelijk katoen en microvezels, maken deel uit van ons aanbod
lingerie; Vahine en Darla, onze badmode.

Om de lancering van yes! een hart onder de riem te steken heeft Etam
een samenwerking aangegaan met MÊME cosmetics, het eerste 
dermo-cosmetische huidverzorgingsmerk dat speciaal ontwikkeld is
voor wie behandeld wordt voor kanker. Voor de eerste duizend 
bestelde stukken van de yes!-collectie biedt MÊME een siliconen
nagellak aan als cadeau*.

*Verrijkt met silicium en samengesteld uit natuurlijke oplosmiddelen, MÊME nagellak
draagt zorg voor onze gezondheid en versterkt nagels die verzwakt zijn door 
chemotherapie. Ze beschermen de nagels ook tegen UV-stralen, zonder chemische filters. 
Alle producten van MÊME zijn verkrijgbaar in de apotheek en op www.memecosmetics.fr.

MÊME cosmetics x ETAM

Verkrijgbaar van 36 tot 44 en van cup A tot E - afhankelijk van het model. Beha’s vanaf 29,99€ tot 34,99€ / badpakken 
vanaf 29,99€ tot 45€. De collectie yes! beschikbaar in juli.


