
Hoe kom ik aan therapeutische  
elastische kousen?

Naar uw behandelend arts:
Uw behandelend arts en instrumentmaker 

zoeken meestal samen met u de best mogelijke 

oplossing. Verzekeringsprocedure wordt in  

gang gezet.

 Het vervolg:
 • Oproep voor maatnemen

 • Afstemming materiaal en maten opnemen

 • Passen 

 • Aflevering 

Uitzonderingen: 
Voor uitzonderingen kunt u bellen met: 

0900 - 22 55 451

Specifieke informatie kunt u vinden op de site: 

www.bewegingsvisie.nl

Voor algemene informatie:
www.bewegingsvisie.nl

info@bewegingsvisie.nl

0900 - 225 54 51

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:
Brink Orthopedie | Groningen | 050 - 527 04 00

Van Dinter Orthopedie | Tilburg | 013 - 536 67 01

Van Dinter Den Haag | Den Haag | 070 - 345 35 84

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113 - 23 30 80

Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020 - 613 13 98

Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077 - 351 78 16

Van Luijn & Van der Meer Orthopedie | Maarssen | 0346 - 56 11 21

Meijer Orthopedie | Bussum | 035 - 693 62 38

Orthin | Drachten | 0512 - 58 49 99

Orthopedie Techniek Heiloo | Heiloo | 072 - 533 58 62

Orthopaedie 2000 | Roermond | 0475 - 32 72 10

Plexus Orthopedie | Rotterdam | 010 - 483 65 89

Guido Schoenen Orthopedie | Vaals | 043 - 306 49 48

Stel Orthopedie | Vries | 0592 - 54 25 55

Vermolen O.M.S. | Wijchen | 024 - 645 31 65

Wouda Orthopedie | Hengelo | 074 - 291 25 36

Therapeutische  
elastische kousen



Bewegingsvisie,  
persoonlijk in orthopedie
Persoonlijk in orthopedie, dat klinkt mooi, maar wat moet 

u zich daarbij voorstellen? Bewegingsvisie is een groep 

samenwerkende ondernemers, die zich richt op een 

persoonlijk aanpak in orthopedie. We zien onze klanten 

niet als nummer en onderscheiden ons daarin van veel 

concurrenten. We maken het traject voor de aanvraag van 

orthopedische hulpmiddelen overzichtelijk en zorgen voor 

een juiste afstemming op uw behoefte. Op die manier 

verzekert u zich van de beste ondersteuning èn het best 

functionerende hulpmiddel. Persoonlijk in orthopedie 

betekent dat u geholpen wordt op een manier die bij u past.

Wat zijn therapeutische  
elastische kousen precies?
Elastische kousen bieden uitkomst bij kramp, pijn, jeuk of 

vermoeidheid in benen en armen. De oorzaak van deze 

klachten ligt vaak in circulatiestoornissen in de bloedvaten 

of lymfen. Vaak zijn er in eerste instantie geen zichtbare 

kenmerken, maar uiteindelijk kunnen de klachten leiden 

tot spataderen of oedeem. Dat proces is met elastische 

kousen in veel gevallen te remmen of te stoppen.

Bewegingsvisie levert elastische kousen op maat en biedt 

een ruime keuze in confectie-kousen van alle toonaan-

gevende merken. Afhankelijk van de genomen maat of 

diagnose adviseren we u kousen met naad, zogenaamde 

vlakbreikousen of zonder naad, rondbreikousen. In een 

aantal gevallen is het mogelijk om de kousen in een kleurtje 

te leveren. Of dat in uw geval mogelijk is, kunt u overleggen 

met de bandagist van Bewegingsvisie die bij u de kousen 

aanmeet.

Hoe gaat de aanschaf van thera
peutische elastische kousen in  
zijn werk?
Elastische kousen regelen de drukverdeling en moeten 

daarom goed afgestemd zijn op de vorm van uw benen of 

armen. Daarom maken we graag een afspraak met u om 

ervoor te zorgen dat u met de meest optimale elastische 

kousen naar huis gaat. 

Hoe heeft u zo lang mogelijk plezier van 
uw therapeutische elastische kousen?
In het algemeen houden therapeutische elastische kousen 

ongeveer negen maanden hun drukwaarde. Regelmatig 

wassen, liefst om de dag, verlengt de levensduur van uw 

kousen en zorgt ervoor dat de kousen de juiste druk 

behouden. We adviseren daarom twee paar kousen naast 

elkaar te gebruiken, zodat u het andere paar kunt wassen.

Bij alle elastische kousen is een aantrek- en onder houds-

advies bijgesloten. De bandagist van Bewegingsvisie die de 

kousen bij u aanmeet, geeft u hierover uitleg. Er zijn 

verschillende hulpmiddelen die het aan- en uittrekken 

kunnen vergemakkelijken. Ook hierover kan de bandagist 

van Bewegingsvisie u advies geven. 

Hoe werkt de aanvraag bij uw 
verzekeraar?
Therapeutische elastische kousen worden in de meeste 

gevallen en door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Ver-

schillende verzekeraars hebben wel verschillende regels 

voor het aantal kousen en de minimale levensduur. U kunt 

de regels die voor u gelden, terugvinden in uw polis voor-

waarden of er bij uw bandagist naar vragen. Voor aantrek-

hulp middelen geven niet alle verzekeraars een vergoeding.

Neem bij uw eerste afspraak de machtigingsaanvraag van 

uw behandelend arts en de zorgpas van uw zorgverzekeraar 

mee. Bewegingsvisie regelt dan voor u de aanvraag bij de 

zorgverzekeraar en de financiële afhandeling.

Wat te doen bij vragen, klachten of 
problemen?
Wanneer u vragen, klachten of problemen heeft, die te 

maken hebben met uw therapeutische elastische kousen, 

dan kunt u altijd bij een bandagist van Bewegingsvisie 

terecht. Hij of zij geeft u meteen telefonisch advies of 

maakt, als dat nodig is, een afspraak voor reparatie of 

controle.

Bij de levering van elastische kousen is de bandagist van 

Bewegingsvisie verplicht u te informeren over de klachten-

procedure en de klachtencommissie. Vraag zo nodig naar 

de juiste informatie.

Neem altijd contact op met uw bandagist van 

Bewegingsvisie als u het idee heeft dat de pasvorm van uw 

elastische kousen niet goed meer is.

Bewegingsvisie heeft een standaard klachtenprocedure, uw 

instrumentmaker kan u daar meer over vertellen. ◆

Bewegingsvisie, 
persoonlijk in 
orthopedie


