
Levertermijn 

Therapeutisch elastische kousen worden meestal uit 
voorraad geleverd. Wanneer dit niet mogelijk is bedraagt 
de levertijd van confectiekousen maximaal 5 werkdagen. 
Maatwerkkousen worden binnen 10 werkdagen geleverd. 

Vergoeding  

Therapeutisch elastische kousen van drukklasse 2 of 
hoger worden vergoed vanuit de basisverzekering.  
Wij declareren rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. 
Houd wel rekening met het wettelijk vastgestelde eigen 
risico. De levensduur van een paar kousen bedraagt 6-8 
maanden. Zorgverzekeraars vergoeden dan ook vaak 
twee paar elastische kousen per 12 of 14 maanden.

Therapeutisch elastische 
kousen

Hèt totaalconcept in voetzorg

Onze levering en werkwijze voldoen 
aan de eisen van SEMH. 

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat de therapeutisch elastische 
kousen zo lang mogelijk meegaan, adviseren wij het 
volgende:

Om de werking van je kousen optimaal te houden, 
is het belangrijk dat je ze minimaal een keer in de 2 
á 3 dagen wast. De voorkeur gaat uit naar handwas, 
maar de kous mag ook in de wasmachine op 30 
graden, zonder centrifuge. Je kan de kous wassen 
met een bont- of fijnwasmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter of ander agressief 
schoonmaakmiddel. 
Je kousen mogen nooit in de droger, in de zon of op 
de verwarming. 
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 boord ’s avonds 
te reinigen met een schone, vochtige doek. 
Gebruik geen vet, zalf of crème onder de kous.  
Je kan je benen wel ’s avonds insmeren. Is het 
medisch noodzakelijk om ook ’s morgens zalf te 
gebruiken? Bespreek dit dan met je kousenconsulent.

Garantiebepalingen

Op defecten aan de kous wordt 3 maanden garantie 
gegeven. Mits de kous op de juiste manier is gebruikt.
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).
Aantrekfouten, gaatjes en slijtageplekken zijn voor 
eigen risico c.q. rekening.
Bij alle verstrekkingen wordt een behandelinstructie 
meegegeven waar je je aan dient te houden.
Wanneer je je kous ter reparatie bij ons aanbiedt, 
verzoeken wij je de kous eerst te wassen. 

Wij zijn je graag van dienst!
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Voetcomfort levert het totaalconcept 
in voetzorg

Bij ons vind je alles onder één dak: podotherapie, 
orthopedische schoenen, elastische kousen,  
de (medisch) pedicure en vele andere disciplines! 
Ons professionele team werkt nauw met elkaar 
samen. Daarnaast hebben we veel contact met 
fysiotherapeuten, huisartsen en artsen uit het Deventer 
Ziekenhuis en Gelre ziekenhuizen. Met elkaar gaan we 
voor het beste resultaat!

Therapeutisch elastische kousen (TEK) geven extra druk 
aan je arm of been. Hierdoor verminderen klachten als 
vochtophoping en vaatproblemen.
Voetcomfort heeft therapeutisch elastische kousen in 
alle soorten en maten. Van dun en elegant tot robuust 
en stevig. Welke kousen voor jou geschikt zijn hangt af 
van de ernst van je aandoening en de vorm van je arm of 
been.

Hoe werken therapeutisch elastische 
kousen?

De druk van de kousen verbetert de functie van je 
aderen en lymfevaten. De doorbloeding wordt positief 
gestimuleerd. Het teveel aan vocht wordt afgevoerd.  
Een groot deel van je klachten verdwijnt en ergere 
klachten worden voorkomen. De kousen nemen de 
oorzaak van je probleem helaas niet weg. Als je de 
kousen niet meer draagt, komen de klachten terug. 

Aanmeten   

Het aanmeten van therapeutisch elastische kousen 
gaat op afspraak. De kousen worden aangemeten als 
het been of de arm het minst gezwollen is, bij voorkeur 
in de ochtend.  Soms kan het nodig zijn om je benen 
of armen van tevoren in te zwachtelen. De consulent 
bespreekt je klachten en meet je been of arm op 
meerdere punten. Daarna bekijken jullie samen welke 
kous geschikt is. De kousen hoeven niet meer saai en 
bruin te zijn. Ze zijn tegenwoordig in verschillende 
soorten en kleuren verkrijgbaar. Na aflevering van het 
eerste paar volgt een controleafspraak om de werking 
van de kous te checken.

Aan- en uittrekken   

De kousen trek je ’s morgens, direct na het opstaan, 
aan. Dan is je been of arm op zijn dunst. Hierbij 
gebruik je het aantreksokje dat standaard bij de 
kousen wordt geleverd. Doe het aantreksokje aan en 
trek vervolgens de therapeutisch elastische kous over 
het sokje. Schuif de kous verder omhoog en verdeel 
hem gelijkmatig. Als je de kousen ’s avonds uitdoet, 
trek je ze voorzichtig naar beneden (rollen mag ook).  
Lukt het niet om je kousen met het aantreksokje aan 
te trekken of geeft het uittrekken problemen?  
Onze kousenconsulent informeert je graag over 
andere aan- en uittrekhulpmiddelen. 
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Aandoeningen

Therapeutisch elastische kousen worden voorgeschreven 
door je arts of specialist. Ze geven verlichting bij de 
volgende aandoeningen:

spataderen (varices) 
vocht (oedeem) 
chronische veneuze insufficiëntie (vaatproblematiek) 
trombose
wondroos
lymfoedeem en lipoedeem


