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Goed om te weten:  

U mag de elastische kousen alleen overdag dragen. Trek ’s morgens na het opstaan
meteen de elastische kousen aan en ’s avonds voor het slapen gaan weer uit. Ze hebben
alleen effect als ze elke dag gedragen worden. 

Draag goed passende schoenen. Door het schuiven  in uw schoenen kunnen de kousen
sneller slijten. Scherpe teennagels en ruwe hielen kunnen uw kousen ook beschadigen.
Draag altijd een sok of pantykousje over uw elastische kous heen.

Was uw elastische kousen om de 2 dagen met een (vloeibaar) fijnwasmiddel. De kousen
mogen in de wasmachine tot 40 graden op een fijnwasprogramma gewassen worden.
Het gebruik van wasverzachter wordt ten zeerste afgeraden.

Door de pas gewassen, natte kousen in een handdoek te draaien duwt u het overtollige
vocht er gemakkelijk uit en gaat het drogen sneller.  

Laat uw gewassen kousen drogen aan de lucht. Vermijdt het drogen op een verwarming,
in de zon of in de droogtrommel. 

Draag beide paren direct als u 2 paar nieuwe elastische kousen heeft gekregen (om de 2
dagen wisselen) zodat ze gelijktijdig slijten maar ook i.v.m. de garantie die u heeft.
Elastische kousen geven voor 1 jaar de juiste compressie, hierna moeten de kousen
vervangen worden omdat er drukverlies optreedt. Uw klachten kunnen dan weer terug
komen. 

Uw huid kan droger worden door het aan- en uittrekken van de kousen. Hierdoor kan uw
huid eerder stuk gaan en/of sneller gaan jeuken. Goede huidverzorging is erg belangrijk. 

U kunt uw huid het beste verzorgen met producten die geschikt zijn om onder elastische
kousen te gebruiken. De Aloe Vera Gel van Varodem kan veilig 

       op de huid gebruikt worden als u elastische kousen draagt.
       De gel is ook heerlijk verkoelend in de zomer en maakt het aantrekken van de    
       elastische kousen makkelijker  



 

Elastische kousen met een naad aan de achterzijde mogen niet in contact komen met
zalf of crème! Als u uw benen ‘s avonds insmeert mogen ze ‘s morgens niet meer vettig
aanvoelen! Gebruikt u een anti-schimmel zalfje voor uw voeten of tussen de tenen? Let
dan op dat uw speciale kousen draagt die bestemd zijn tegen vet. 

Heeft u moeite met het zelfstandig aan- en uittrekken van uw elastische kousen? Dan
kan een ander soort elastische kous voor u de oplossing zijn. Lukt het ook niet met deze
elastische kousen dan wordt er samen met een ergotherapeut bekeken of u met
speciale aan- en uittrekhulpen toch zelfstandig kunt blijven in het gebruik van uw
elastische kousen. 

Aan- en uittrekken van elastische kousen is een 'kunstje'. Bij aflevering wordt er met u
geoefend. 

Tijdens de aflevering van uw elastische kousen krijgt u verschillende tips om het aan- en
uittrekken te vergemakkelijken. Deze tips krijgt u ook mee naar huis in een handzaam
boekje. 

U heeft 1 maand garantie op uw kousen, overeenkomstig de normering. De garantie gaat
in op de dag van levering. Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken
veroorzaakt door normale slijtage, flebologische of lymfologische veranderingen of
onzorgvuldig gebruik (zalf/crème). Kousen die slijtage plekken vertonen door onjuist
aan- en/of uittrekken komen ook niet in aanmerking voor vergoeding. 

Uw kousen worden vergoed vanuit uw basisverzekering en tellen mee voor uw eigen
risico van €385,-. Geritek verzorgt de declaraties. U zult deze naam tegenkomen op de
afrekening van uw zorgverzekeraar. 

Uw elastische kousen kousen (2 stuks per been) mogen 1x per jaar 

Er moet altijd 1 jaar tussen de declaraties van uw elastische kousen zijn, 

     

       gedeclareerd worden

       anders volgt er geen vergoeding en zult u de elastische kousen helaas 
      zelf moeten betalen. 

Goed om te weten: 



Locatie HERTEN:
Fysiotherapie Birgit Schmitz
Louis Eijssenweg 3
6049 CD Herten
0475 320 399

Locatie HORN:
Tink2Go Katinka Rutjens
Stadhouderlaan 9
6085 AV HORN
0630 737 762

https://www.google.nl/search?q=fysiotherapie+birgit+schmitz+roermond&ei=mYTZYprLLsz8kwW0x7zwCw&oq=fysio+birgit&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEB4QFjICCCYyAggmOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICC4QsQMQgwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOgQIABATOggIABAeEBYQE0oECEEYAEoECEYYAFAAWPkQYIAeaABwAXgAgAGgAYgBxwmSAQM1LjeYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#



