
THERAPEUTISCHE
ELASTISCHE
KOUSEN



Beter kunnen bewegen; een groot goed. 
Maar niet altijd even vanzelfsprekend.  
Toch is er vaak een wereld te winnen,  
door te luisteren naar uw verhaal en  
met de juiste kennis en aandacht naar  
u en uw voeten te kijken. 
In ons voet en loopcenter komen 

verschillende vakgebieden samen en 
vormen onze professionals een team wat 
écht samen werkt. Zo kunnen we voor  
elk bewegings probleem een passende 
oplossing bieden. Van advies of een een 
voudige schoen aanpassing tot de meest 
complexe orthopedische voorziening.

BETER KUNNEN   
BEWEGEN; GEEF  
HET DE AANDACHT   
DIE HET VERDIENT



THERAPEUTISCHE 
ELASTISCHE KOUSEN

Therapeutische Elastische Kousen 
worden gedragen bij problemen in benen 
of armen die het gevolg zijn van functie
verlies binnen het bloedvatenstelsel en 
aandoeningen van het lymfesysteem. 
Problemen kunnen variëren van kramp, 
pijn, jeuk, vermoeidheid, vochtophoping 
en spataders tot open benen die nauwe
lijks genezen. 

Wij hebben een ruime keus in Therapeu
tische Elastische Kousen en leveren alle 
toonaangevende merken in alle soorten, 
maten en kleuren. Zo kunnen wij u altijd 
voorzien van de juiste Therapeutische 
Elastische Kousen.
 



AANMETEN EN LEVEREN
Het is belangrijk dat Therapeutische 
Elastische Kousen goed passen.  
Voordat wij kousen leveren, meten wij  
uw maatgegevens nauwkeurig op tijdens 
de aanmeetafspraak. Op basis van de 
medische indicatie van uw huisarts of 
specialist, het advies van onze bandagist 
en uw persoonlijke voorkeuren, zal de 
keuze voor een kous bepaald worden. 
Wij hebben een uitgebreid assortiment  
op voorraad, waardoor wij veel kousen 
direct na het aanmeten kunnen leveren. 
Als de kousen niet op voorraad zijn, dan 
krijgt u na de aanmeetafspraak een 
oproep voor een pas en afleverafspraak.

Na een eerste levering kunt u een 
herhalingslevering krijgen, zodat u de 
kousen kunt afwisselen. In het vervolg 
kunt u om de 12 maanden een aanvraag 
bij ons indienen voor nieuwe kousen 
(onder voorbehoud van wijzigingen bij 
zorgverzekeraars).

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij 
trombose, kan het noodzakelijk zijn dat 
Therapeutische Elastische Kousen op 
korte termijn aangemeten en geleverd 
worden. Mocht dit voor u van toepassing 
zijn, dan verzoeken wij u om dit aan te 
gegeven bij het maken van een afspraak.



DRAGEN EN ONDERHOUDEN 
Er zijn verschillende hulpmiddelen die 
het aan en uittrekken van kousen 
eenvoudiger maken. Bij het leveren van 
kousen adviseren wij u over de mogelijk
heden. Ook krijgt u van onze bandagist 
informatie over het onderhoud, zoals  
het wasvoorschrift. Regelmatig wassen,  
het liefst om de dag, verlengt de 
gebruiks duur van kousen en zorgt dat  
de kousen de juiste druk behouden. 
 
VERGOEDING 
Therapeutische Elastische Kousen 
worden meestal door de zorg  ver ze  keraar 
vergoed. De voorwaarden die de zorg
verzekeraar hanteert, kunt u terugvinden 
in uw polis. 

Om voor u de levering en declaratie te 
kunnen verzorgen, vragen wij u om bij de 
eerste afspraak, naast de verwijzing van 
uw huisarts of specialist, ook uw zorgpas 
mee te nemen.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Heeft u na het lezen van deze informatie 
nog vragen? Dan kunt u altijd contact 
opnemen, wij staan graag voor u klaar.

WAAR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
In ruim 60 jaar zijn wij uitgegroeid tot een 
multidisciplinair voet en loopcenter met 
vestigingen en servicelocaties in Brabant 
en Zeeland. Is er geen vestiging bij u in  
de buurt? Kijk op onze website voor een 
servicelocatie bij u in de buurt.

Keer de kous binnenstebuiten, het 
voetgedeelte blijft daarbij tot aan de  
hiel naar binnen geslagen. De opening  
met beide handen uit elkaar trekken  
en het voetgedeelte tot aan de wreef  
over de voet trekken.
 
Trek de kous geleidelijk over de  
wreef en hiel.
 
Trek de kous vervolgens in etappes  
omhoog door de kous geleidelijk met  
de juiste zijde naar buiten te keren.
 
Verdeel de kous daarna gelijkmatig  
met twee handen over uw been, zodat  
de kous zonder plooien of rimpels zit.  
Het is heel handig om bij deze stap  
rubber handschoenen te dragen.
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www.aandachtvoorbewegen.nl

Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 86 
5623 BB  Eindhoven
040 244 88 36

Tilburg
Dr. Deelenlaan 8 
5042 AD  Tilburg
013 543 26 48

Helmond
Tiendstraat 38 
5701 PC  Helmond
0492 540 639

‘s-Hertogenbosch 
Stadionlaan 71 
5213 JJ  ‘sHertogenbosch
073 621 55 40

Locatie
St. Elisabeth Ziekenhuis 
Hilvarenbeekseweg 60 
5022 GC  Tilburg 
013 572 23 09

Oss
Molenstraat 49 
5341 GB  Oss
0412 639 620

Breda
Paulusstraat 2
4834 WS  Breda
076 522 33 55

Orthopedische schoentechniek
Orthopedische hulpmiddelen

Enkel-voetortheses
Podotherapie

Pedicure
Therapeutische Elastische Kousen

Steunzolen
Loop- en houdingsonderzoek

Comfortschoenen 

Kijk voor de adresgegevens van onze  
servicelocaties op onze website. 

Voor alle vestigingen en servicelocaties geldt: 
behandeling volgens afspraak.


