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Dermatologie 
 

Therapeutische elastische kousen 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw dermatoloog besloten dat u therapeutisch elastische 
kousen (steunkousen) krijgt.  
In deze folder vindt u uitleg over de gang van zaken rondom therapeutisch elastische 
kousen. 
 
Recept kousen 
U heeft een recept meegekregen om elastische kousen te krijgen. 
Het recept bestaat uit twee formulieren: 
1. De machtigingsaanvraag: Deze aanvraag is nodig voor de eventuele vergoeding 

van de kousen. 
2. Het kousenrecept: Op de achterzijde hiervan staat een adressenlijst met daarop 

alle leveranciers (=bandagisten) van therapeutisch elastische kousen in de regio 
Noord-Limburg. 

 
Afspraak maken voor aanmeten kousen 
U dient zelf telefonisch contact op te nemen met een van de bandagisten op de 
adressenlijst om een afspraak te maken. 
 
Wat moet u meenemen naar de afspraak met de bandagist? 

 Machtigingsaanvraag 

 Kousenrecept 

 Ponskaartje 

 Eventueel schone opgerolde verbandzwachtels  
 
Als uw benen ingezwachteld zijn, zal de bandagist deze na het aanmeten van de 
kous opnieuw inzwachtelen.  
 
Wanneer moet de kous aan? 
Zodra u de kousen heeft, mag u het zwachtelen stoppen en gaat u de kousen 
dragen.  
Indien nodig maakt uw behandeld arts andere afspraken met u. 
De kous dient overdag de gehele dag gedragen te worden. Voor het slapen gaan 
moet de kous uit. 
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Wat als de kous niet goed zit? 
Wanneer de kous (vanaf het begin) naar uw mening niet goed zit, neemt u contact op 
met de bandagist die u de kous geleverd heeft. Wacht niet totdat u op controle komt 
bij de dermatoloog. Maar neem contact op met u bandagist. 
 
Hulp nodig? 
Als u hulp nodig heeft bij het inzwachtelen van de benen of het aantrekken van de 
kousen dan kunt u contact op nemen met: 
C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg)  
 (088) 789 16 40 
 
Levertijd  
De gemiddelde levertijd van de kousen bedraagt twee weken. In de tussentijd dient u 
het been/ de benen in te zwachtelen volgens afspraak met de dermatoloog. Dit kan 
zijn thuis door de wijkverpleging of op de polikliniek dermatologie. 
Aanvankelijk krijgt u per been 1 kous geleverd. De reservekous mag pas na enkele 
maanden en na controle bij de dermatoloog besteld worden. 
 
Onderhoud van de kousen 
U krijgt van de fabrikant een voorschrift om de kousen te onderhouden. (wassen en 
drogen). Het is verstandig u hier aan te houden voor een langdurig behoud van uw 
kousen. 
 
Kosten 
Elastische kousen worden door de zorgverzekeraars vergoed. Het aantal kousen, de 
frequentie en de  hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en 
uw verzekeringspolis. 
 
Controleafspraak dermatoloog 
U dient tijdens de controle de steunkousen aan te hebben. 
De dermatoloog beoordeelt tijdens deze controle of de kousen goed functioneren. 
Na deze controle afspraak kan de reserve kous/kousen besteld worden bij de 
bandagist. Voorafgaand aan het bestellen/leveren van de reserve kous zal de 
bandagist nogmaals de maten van de kous controleren.  
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Poli Dermatologie 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
routenummer 9   routenummer 71 (1e verdieping) 
(077) 320 68 48  (0478) 52 24 26 
 
Kijk ook eens op www.viecuri.nl/dermatologie 
 

VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 
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