
Bewegingsvisie, persoonlijk in orthopedie

Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende onder

nemers, die hulpmiddelen leveren en een persoonlijke aan

pak hoog in het vaandel hebben staan. We richten ons 

daarom in de eerste plaats op uw behoefte en zorgvraag. 

Dat betekent dat u zich verzekert van het meest geschikte 

hulpmiddel en optimale begeleiding. 

Therapeutische elastische kousen

Heeft u last van kramp, pijn, jeuk of vermoeidheid in benen 

of armen, dan kunnen therapeutische elastische kousen uit

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

cir culatiestoornissen in bloedvaten of lymfen. Uiteindelijk kan 

dat leiden tot spataderen of oedeem, een proces dat met 

be hulp van therapeutische elastische kousen veelal te rem

men of te stoppen is. 

Therapeutische, elastische kousen regelen de drukverdeling 

en moeten daarom goed afgestemd zijn op de vorm van uw 

be nen of armen. Bewegingsvisie levert maatgemaakte elas

tische kousen én een ruim assortiment confectiekousen van 

alle toonaangevende merken. Afhankelijk van de gestelde 

diag  nose en de genomen maat, adviseren we u over de meest 

geschikte soort. Sommige kousen zijn zelfs in uw fa vo riete en 

modische kleur te leveren.  

Enkele gebruikstips

•	 	Uw	therapeutische	elastische	kousen	houden	ongeveer	

negen maanden hun drukwaarde. Met regelmatig was

sen, bij voorkeur om de dag, kunt u de levensduur 

aan zienlijk verlengen. We adviseren u daarom twee paar 

kousen naast elkaar te gebruiken, zodat u ze om beurten 

kunt wassen. 

•	 Bij	alle	therapeutische	elastische	kousen	is	een	aantrek- 

 en onderhoudsadvies bijgesloten. Uw Bewegings visie  

 spe cialist geeft u hierover nog extra uitleg. 

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

 trekken makkelijker kunnen maken, ook hierover kan de 

 Bewegingsvisiespecialist u adviseren.  

Vergoeding door uw zorgverzekering 

In de meeste gevallen vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars 

the ra  peutische elastische kousen. Zorgverzekeringen heb

ben wel verschillende regels voor het aantal kousen dat ze 

per jaar ver goeden. In uw polisvoorwaarden kunt u terug

vinden welke re gels voor uw zorgverzekering gelden, uw 

Be we gings visie spe cialist kan u er ook alles over vertellen. 

Wan neer u bij uw eerste afspraak de machtigingsaanvraag 

van uw behandelend arts of medisch specialist en uw zorg

ver ze keringspasje mee neemt, dan regelt Bewegingsvisie uw 

aan	vraag	en	de	financiële	afhandeling.

Let op 

Wanneer u verzekerd bent dient u rekening te houden met 

een even tueel openstaand eigen risico op uw polis. Het 

open staande bedrag wordt door uw zorgverzekeraar vaak 

niet ver goed en wordt bij uw eigen bijdrage opgeteld.

Levertijd

Therapeutische elastische kousen zijn vaak direct pasklaar 

waar  door u ze dezelfde dag kunt gebruiken. Indien de kou

sen be steld moeten worden dan is de gemiddelde lever tijd 

zes werk  dagen. Indien ze voor u op maat gemaakt wor den 

is de lever tijd twaalf werkdagen.

Patiëntenorganisaties

Naast	de	informatie	die	u	van	ons	krijgt,	zijn	er	pa	tiënt	en	be	-

langen organisaties die u mogelijk nog meer informatie kun

nen	bieden.	We	kennen	uw	specifieke	situatie	waardoor	we	

u	kun		nen	verwijzen	naar	de	juiste	patiëntenorganisatie.

Vragen, klachten of problemen

Heeft u vragen, klachten of problemen, die te maken heb ben 

met uw therapeutische elastische kousen, dan kunt u altijd bij 

uw Bewegingsvisiespecialist terecht. Die geeft u direct tele

fo nisch advies, of maakt desgewenst een af spraak. Neem 

in ieder geval altijd contact op, wanneer u het idee heeft dat 

de pas vorm van uw elastische kousen niet meer optimaal is. 

Omdat Bewegingsvisie kwaliteit en een persoonlijke be na 

de  ring hoog in het vaandel heeft staan, is veel aandacht be 

steed aan onze klachtenprocedure en een onafhankelijke 

klach ten  commissie. Uw Bewegingsvisiespecialist in for meert 

u hierover bij het intakegesprek.

“Ook bij therapeutische kousen 
vinden wij een persoonlijk advies 
heel belangrijk.”



Therapeutische 
elastische 
kousen

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 

de optimale therapeutische elastische kousen, via de volgende 

stappen:

	 •	 We	zetten	de	zorgverzekeringsprocedure	in	gang.

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

  zorgverzekeraar wordt gemaakt. 

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

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

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

  voor u. 

  

3.  Evaluatie 

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

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

uw Bewegingsvisiespecialist maakt u hierover afspraken. 

Meer weten? 

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

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.  

Persoonlijk in orthopedie

Voor algemene informatie:

www.bewegingsvisie.nl

info@bewegingsvisie.nl

0900  225 54 51

webwinkel | www.bracesbandages.nl

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:

Van DinterBuchrnhornen Orthopedie | Tilburg | 013  536 67 01

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

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113  23 30 80

Heckert Orthopedische Hulpmiddelen | Geldrop | 040  285 48 23

Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020  613 13 98

Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077  351 78 16

LM Orthopedie | Utrecht | 030  670 66 90

Meijer Orthopedie | Bussum | 035  693 62 38

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


