Levertijden

Vergoeding

Kousen worden vaak uit voorraad geleverd. Is dit
niet mogelijk dan worden confectiekousen binnen
5 werkdagen geleverd en maatwerkkousen binnen
maximaal 10 werkdagen.

Therapeutisch elastische kousen van drukklasse 2
of hoger worden vergoed vanuit de
basisverzekering en rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar gedeclareerd. Houdt u rekening
met het wettelijk vastgesteld eigen risico.

Garantiebepalingen
•

Aantrekfouten, gaatjes, slijtageplekken zijn
voor eigen risico c.q. rekening.

•

Bij alle verstrekkingen wordt een
behandel instructie gegeven/opgestuurd.

•

Indien uw kous ter reparatie aangeboden
wordt, wordt u verzocht uw kous
gewassen aan te leveren.

•

Op de pasvorm van de kous wordt een
garantie gegeven van 1 maand na
aflevering. Deze garantie is alleen geldig als
er sprake is van normaal gebruik (dus niet op
medische veranderingen of onzorgvuldig
gebruik).

•

Op defecten van de kous wordt 3
maanden garantie gegeven, mits de kous op
de juiste manier is gebruikt.

De levensduur van 1 paar kousen wordt na 6 - 8
maanden minder. Zorgverzekeraars vergoeden
dan ook 2 paar elastische kousen per 12 of 14
maanden. Soms zijn er uitzonderingen op de
eerste verstrekking van elastische kousen.

Contact
Voetcomfort Deventer
Fonteinkruid 63
7422 MS Deventer
0570– 726900
info@voetcomfort.nl
www.voetcomfort.nl

SEMH
Onze levering en werkwijze voldoen aan de
eisen van SEMH.

Wij zijn u graag van dienst!
(0570) 726 900

Therapeutisch Elastische
Kousen

Therapeutisch elastische kousen krijgt u
voorgeschreven door uw huisarts of specialist.
Door van buiten af extra druk te geven, verbetert
de functie van de aderen en de lymfvaten. De
meest toegepaste vorm van compressie therapie
is therapeutisch elastische kousen. Deze kousen
zijn er in verschillende soorten; van dun en
elegant tot robuust en stevig. De keuze is
afhankelijk van de ernst van de aandoening en de
vorm van het been of de arm. Door compressie
therapie verdwijnt een groot deel van de
klachten en wordt erger voorkomen. De oorzaak
wordt echter niet weg genomen. Dit betekent
dat als de kousen niet meer gedragen worden de
klachten terugkomen.

Patiëntenorganisaties
Trombose:
Lymfoedeem:
Lipoedeem:
Klippel-trenaunay:

www.trombosestichting.nl
www.lymfoedeem.nl
www.lipv.nl
www.sktn.eu

Aanmeten
Het aanmeten gaat op afspraak. Uw kousen
moeten aangemeten worden als uw benen niet
opgezwollen zijn. Soms kan het nodig zijn om uw
benen van tevoren in te zwachtelen.
Bij de eerste levering wordt er altijd een
pasafspraak ingepland.
Na aflevering van het eerste paar wordt er een
controle afspraak ingepland om de werking van
de kous te beoordelen.

Onderhoud
Wassen (gemiddeld één keer per 2 á 3 dagen) bij
voorkeur op de hand of in de machine op 30
graden zonder centrifuge. Gebruik een color- of
fijnwasmiddel, gebruik geen wasverzachter of
andere agressieve schoonmaakmiddelen.

Kousen nooit in de droger, in de zon of op de
verwarming drogen. Rol de kousen droog in een
handdoek (niet wringen) en hang ze op. Voor een
goede hechting van elastische kousen met een
siliconen boord adviseren wij de
siliconen boord ‘s avonds te reinigen met een
schone vochtige doek.

Aan- en uittrekken van de kousen
Het aantrekken dient altijd ’s morgens te
gebeuren meteen na het opstaan. Gebruik een
aantrekslofje zodat de kous beter over de voet
glijdt. Is de huid vochtig gebruik dan wat
talkpoeder om de huid droger te maken. Gebruik
geen vet, zalf of crème onder de kous. Is dit toch
medisch noodzakelijk dan de zalf ’s avonds
gebruiken en ’s morgens de benen goed wassen.
Aantrekken: Aantrekslofje om de voet trekken en
vervolgens de kous over de voet naar boven
trekken tot het niet verder wil. Rubber handschoenen aan doen en de kous als het ware over
het been omhoog schuiven en
gelijkmatig verdelen. Hierdoor is de kans op
beschadiging van uw kous kleiner en de
levensduur langer.
Uittrekken: Trek de kous tot aan de enkel naar
beneden. Pak dan de kous aan weerszijden vast
en trek het voorzichtig over de hiel (rollen mag
ook) en trek de kous uit.
Als het aan- en of uittrekken van de kousen een
probleem is zijn er diverse hulpmiddelen. De
vergoeding hiervoor verschilt per verzekering.

