Bewegingsvisie, persoonlijk in orthopedie

Enkele gebruikstips
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Therapeutische elastische kousen
Heeft u last van kramp, pijn, jeuk of vermoeidheid in benen

en onderhoudsadvies bijgesloten. Uw Bewegingsvisie-	

Patiëntenorganisaties

specialist geeft u hierover nog extra uitleg.

Naast de informatie die u van ons krijgt, zijn er patiëntenbe

• Er zijn verschillende hulpmiddelen die het aan- en uit-

langenorganisaties die u mogelijk nog meer informatie kun

of armen, dan kunnen therapeutische elastische kousen uit

trekken makkelijker kunnen maken, ook hierover kan de

nen bieden. We kennen uw specifieke situatie waardoor we

komst bieden. De oorzaak voor dit soort klachten ligt vaak in

Bewegingsvisiespecialist u adviseren.

u kunnen verwijzen naar de juiste patiëntenorganisatie.

circulatiestoornissen in bloedvaten of lymfen. Uiteindelijk kan
dat leiden tot spataderen of oedeem, een proces dat met
behulp van therapeutische elastische kousen veelal te rem
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Let op
Wanneer u verzekerd bent dient u rekening te houden met
een even
tueel openstaand eigen risico op uw polis. Het
openstaande bedrag wordt door uw zorgverzekeraar vaak
niet vergoed en wordt bij uw eigen bijdrage opgeteld.
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“Ook bij therapeutische kousen
vinden wij een persoonlijk advies
heel belangrijk.”

Persoonlijk in orthopedie

De beste weg naar het meest geschikte hulpmiddel

1. Naar de specialist
Uw arts of medisch specialist stelt een diagnose
en verwijst u door.

2. Naar Bewegingsvisie
	Uw Bewegingsvisiespecialist gaat samen met u op zoek naar

Voor algemene informatie:
www.bewegingsvisie.nl

de optimale therapeutische elastische kousen, via de volgende

info@bewegingsvisie.nl

stappen:

0900 - 225 54 51

• We zetten de zorgverzekeringsprocedure in gang.

webwinkel | www.braces-bandages.nl

• We nemen uw maat op waarna er een prijsopgave voor de
		

zorgverzekeraar wordt gemaakt.

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:

• Samen met u stemmen we de keuze voor het soort kousen af.

Van Dinter-Buchrnhornen Orthopedie | Tilburg | 013 - 536 67 01

• Als dit product op voorraad is, kunt u het passen en meteen

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

		

gebruiken. Hebben we het niet in huis, dan bestellen we het

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113 - 23 30 80

		

voor u.

Heckert Orthopedische Hulpmiddelen | Geldrop | 040 - 285 48 23
Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020 - 613 13 98
Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077 - 351 78 16

3. Evaluatie

LM Orthopedie | Utrecht | 030 - 670 66 90

Wij vinden het belangrijk om van tijd tot tijd te bekijken of uw

Meijer Orthopedie | Bussum | 035 - 693 62 38

hulpmiddel nog goed voldoet en wat uw ervaringen zijn. Samen met

Orthopedie Techniek Heiloo | Heiloo | 072 - 533 58 62

uw Bewegingsvisiespecialist maakt u hierover afspraken.

Orthopaedie 2000 | Roermond | 0475 - 32 72 10
Plexus Orthopedie | Rotterdam | 010 - 483 65 89
Guido Schoenen Orthopedie | Vaals | 043 - 306 49 48

Meer weten?

Stel Orthopedie | Vries | 0592 - 54 25 55

Meer informatie over de beste weg naar een goed hulpmiddel vindt u

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

op www.bewegingsvisie.nl. Met specifieke vragen kunt u ook bellen
met 0900 - 22 55 451. Buiten openingstijden kunt u de voicemail
inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Therapeutische
elastische
kousen

