THERAPEUTISCHE
ELASTISCHE KOUSEN

HET REGIONAAL
HUIDCENTRUM
Vanuit vestigingen in Best, Oirschot en
Eindhoven behandelen onze huid- en
oedeemtherapeuten cliënten met een
zieke of beschadigde huid. Een van de
behandelmethodes betreft oedeemtherapie die gericht is op het herstel
van vochtophopingen (oedeem) onder
de huid. Na een succesvolle therapie
is het meestal van belang dat de
cliënt Therapeutische Elastische
Kousen blijft dragen.

Onze huidtherapeuten werken intensief
samen met de bandagisten van
Buchrnhornen. Door de samenwerking
bundelen wij onze kennis en hebben wij
korte communicatielijnen, zodat we u
nog beter van dienst kunnen zijn. Als
Therapeutische Elastische Kousen
deel uitmaken van uw behandeling,
kunt u bij Buchrnhornen snel en
deskundig terecht voor het aanmeten
en leveren van de juiste kousen.

Wilt u weten wat de huidtherapeut nog meer voor u kan betekenen, kijk dan eens
op de website www.hetregionaalhuidcentrum.nl of bel naar 0499 378 183.

Beter kunnen bewegen; een groot
goed. Maar niet altijd even vanzelf
sprekend. Toch is er vaak een
wereld te winnen, door te luisteren
naar uw verhaal en met de juiste
kennis en aandacht naar u en uw
voeten te kijken.
In ons voet- en loopcenter komen

verschillende vakgebieden samen en
vormen onze professionals een team
wat écht samenwerkt. Zo kunnen we
voor elk bewegingsprobleem een
passende oplossing bieden. Van advies
of een eenvoudige schoenaanpassing
tot de meest complexe orthopedische
voorziening.

THERAPEUTISCHE
ELASTISCHE KOUSEN
Therapeutische Elastische
Kousen worden gedragen bij
problemen in benen of armen die
het gevolg zijn van functieverlies
binnen het bloedvatenstelsel en
aandoeningen van het lymfesysteem. Problemen kunnen
variëren van kramp, pijn, jeuk,
vermoeidheid, vochtophoping en
spataders tot open benen die
nauwelijks genezen.
Bij Buchrnhornen hebben ze een
ruime keus in Therapeutische
Elastische Kousen en leveren ze
alle toonaangevende merken in
alle soorten, maten en kleuren.
Zo kunnen ze altijd de juiste
kousen leveren.

AANMETEN EN LEVEREN

Het is belangrijk dat Therapeutische
Elastische Kousen goed passen.
Bij Buchrnhornen worden uw maat
gegevens daarom eerst nauwkeurig
opgemeten. Op basis van uw maat
gegevens, de indicatie van onze
huidtherapeut, het advies van de
bandagist en uw persoonlijke
voorkeur, wordt de keuze voor een
kous bepaald.
Veel kousen zijn op voorraad en
kunnen direct geleverd worden.
Zijn de kousen niet op voorraad?
Dan neemt Buchrnhornen contact
met u op om een pasafspraak te
maken als de kousen voor u klaar
liggen.
Na een eerste levering komt u in
aanmerking voor een herhalings
levering, zodat u de kousen kunt
afwisselen. In het vervolg kunt u
om de 12 maanden bij Buchrnhornen
een aanvraag indienen voor nieuwe
kousen (onder voorbehoud van
wijzigingen bij zorgverzekeraars).
VERGOEDING

Therapeutische Elastische Kousen
worden meestal door de zorgverzekeraar vergoed. Wij adviseren u
om vooraf uw polis te controleren of
contact op te nemen met uw zorg
verzekeraar voor de voorwaarden.

DRAGEN EN ONDERHOUDEN

AFSPRAAK MAKEN

Er zijn verschillende hulpmiddelen
die het aan- en uittrekken van kousen
eenvoudiger maken. Bij het leveren
van kousen wordt u geadviseerd over
de mogelijkheden. Ook ontvangt u
van de bandagist het wasvoorschrift.
Regelmatig wassen, het liefst om de
dag, verlengt de gebruiksduur van
kousen en zorgt dat de kousen de
juiste druk behouden.

Voor het maken van een afspraak bij
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Buchrnhornen op onze locatie in Best,
kunt u contact opnemen via 040 244 88 36.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Heeft u na het lezen van deze informatie
nog vragen? Dan kunt u altijd contact
met ons opnemen, wij staan graag voor
u klaar.
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Keer de kous binnenstebuiten, het
voetgedeelte blijft daarbij tot aan de
hiel naar binnen geslagen. De opening
met beide handen uit elkaar trekken
en het voetgedeelte tot aan de wreef
over de voet trekken.
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Trek de kous geleidelijk over de
wreef en hiel.
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Trek de kous vervolgens in etappes
omhoog door de kous geleidelijk met
de juiste zijde naar buiten te keren.
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Verdeel de kous daarna gelijkmatig
met twee handen over uw been, zodat
de kous zonder plooien of rimpels zit.
Het is heel handig om bij deze stap
rubber handschoenen te dragen.
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LOCATIES HET REGIONAAL HUIDCENTRUM
Best
Kruisparkweg 17
5684 AB Best

Eindhoven
Winston Churchilllaan 85
5623 KW Eindhoven

Oirschot
De Loop 67
5688 EW Oirschot

Telefoon: 0499 378 183

www.hetregionaalhuidcentrum.nl

LOCATIES BUCHRNHORNEN
Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
040 244 88 36

‘s-Hertogenbosch
Stadionlaan 71
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch
073 621 55 40

Tilburg
Dr. Deelenlaan 8
5042 AD Tilburg
013 543 26 48

Locatie
St. Elisabeth Ziekenhuis
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
013 572 23 09

Helmond
Tiendstraat 38
5701 PC Helmond
0492 540 639

Oss
Molenstraat 49
5341 GB Oss
0412 639 620
Breda
Paulusstraat 2
4834 WS Breda
076 522 33 55

Kijk voor de adresgegevens van onze
servicelocaties op onze website.
Voor alle vestigingen en servicelocaties geldt:
behandeling volgens afspraak.

Orthopedische schoentechniek, Orthopedische hulpmiddelen,
Enkel-voetortheses, Podotherapie, Pedicure, Therapeutische Elastische
Kousen, Steunzolen, Loop- en houdingsonderzoek, Comfortschoenen

www.aandachtvoorbewegen.nl

