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Heeft u problemen met de 

doorbloeding in uw benen 

of armen? Dan kunnen 

steunkousen of therapeutisch 

elastische kousen (TEK) 

verlichting geven. Steunkousen 

oefenen van buitenaf druk 

uit, zodat de bloedvaten 

worden ondersteund. De 

doorstroming van het bloed 

en de afvoer van afvalstoffen 

verbeteren, waardoor uw 

klachten, zoals pijn, tintelingen 

en vermoeidheid in armen of 

benen, afnemen. Dit wordt 

ook wel compressietherapie 

genoemd.

Steunkousen
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Steunkousen Bij welke klachten helpen 
steunkousen?

Steunkousen zijn er in verschillende kleuren, maten en 

drukklassen. Welke steunkous voor u het meest geschikt 

is, hangt af van uw medische indicatie, uw leeftijd, uw 

beroep en uw levensstijl. 

Specifieke klachten die met therapeutisch elastische 

kousen (TEK) worden behandeld zijn:

  Pijn

  Kramp

  Zwaar en/of vermoeid gevoel

  Vochtophoping
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Steunkousen aanmeten
Vanaf uw eerste afspraak bij Livit tot het moment dat  

u uw kousen voor het eerst draagt zit ongeveer één à  

twee weken. Op livit.nl/steunkousen laten wij in  

2 minuten zien welke stappen u dan doorloopt.

Stap 1: De eerste afspraak met uw consulent

U bespreekt uw klachten en medische indicatie met uw 

consulent. De consulent neemt vervolgens uw maten op. 

Waar mogelijk beslist u mee over het model en de kleur 

van de kous. Wordt u gezwachteld? Laat de zwachtels 

zitten tot de afspraak. De consulent zal ze verwijderen. 

Vergeet uw verwijsbrief 

niet mee te nemen, 

deze hebben wij nodig 

om de vergoeding met 

uw zorgverzekeraar 

voor u te regelen.

Stap 2: Van bestelling tot levering

Na uw afspraak bestelt de consulent uw kousen. Deze 

kunt u maximaal twee weken later komen ophalen bij 

uw Livit vestiging. De consulent laat u direct zien hoe u 

de kousen aan- en uittrekt en adviseert u over eventuele 

aantrekhulpen en het verzorgen van uw benen. 
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Het aantal kousen dat u ontvangt, hangt af van uw 

zorgverzekering. Meestal krijgt u twee paar – of twee 

stuks wanneer het om één been of arm gaat – per  

12 tot 14 maanden. Heeft u al eerder kousen van ons 

ontvangen en is er niets gewijzigd? Dan kunnen we ze 

ook naar u opsturen.

Stap 3: Nazorg & controle

Naarmate u de kousen langer draagt, kunnen deze druk 

verliezen. Uw klachten kunnen terugkomen. Om dit te 

voorkomen, ontvangt u elk jaar of elke 14 maanden een 

uitnodiging voor een controle-afspraak. De consulent 

bespreekt dan met u of de kousen uw klachten 

inderdaad hebben verminderd. Verder bekijkt de 

consulent of de maten van uw been zijn veranderd en  

of uw kousen u nog optimaal ondersteunen.

Mocht u al eerder klachten hebben of niet tevreden 

zijn met uw steunkousen? Neem dan altijd contact met 

ons op. Samen – en eventueel in overleg met uw arts 

– gaan we na wat de oorzaak is. Wanneer blijkt dat de 

steunkousen onvoldoende hun werk doen, meten we 

nieuwe kousen aan.
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Steunkousen dragen
Om baat te hebben bij steunkousen is het belangrijk dat 

u ze vanaf aflevering elke dag draagt. Ze behouden hun 

werking ongeveer zes tot zeven maanden. U ontvangt 

minimaal twee paar of twee stuks. Door ze om en 

om te dragen, werken de kousen het meest optimaal 

gedurende 12 tot 14 maanden. Op livit.nl/steunkousen 

kunt u de handleiding downloaden.

Trek ze direct na het opstaan aan. Wacht u te lang, 

dan kunnen uw benen dikker worden en daarmee het 

aantrekken moeilijker. ’s Avonds voor het naar bed gaan 

trekt u de kousen weer uit. Mocht u gedurende de avond 

geen activiteiten meer hebben, dan kunt u de kousen 

ook iets eerder uittrekken en met de benen omhoog 

gaan zitten.

Even wennen 

Uw benen moeten doorgaans even wennen aan het 

dragen van steunkousen. Nieuwe kousen geven optimale 

druk, daarom kunnen deze in het begin strak aanvoelen. 

Dat is normaal en verdwijnt snel. Bovendien heeft de 

druk van de kous invloed op de kleine bloedvaatjes in 

uw been. Dit kan wat jeuk en koude voeten veroorzaken. 

Ook dit duurt niet lang en is niets om u zorgen over te 

maken.

Belangrijk! Draag uw steunkousen ook bij warm weer

Bij warm weer zijn veel mensen geneigd hun kousen niet 

te dragen. Dit is niet verstandig. Bij warm weer zetten 

uw bloedvaten nog meer uit dan gewoonlijk. Ze hebben 

dan juist extra tegendruk nodig voor een optimale 

doorstroming van het bloed. 
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Michelle (16) heeft sinds 
haar 7e dystrofie aan haar 
linkerbeen. Door deze 
chronische pijnaandoening 
kon ze jarenlang bijna niets 
ondernemen; 

‘Sinds ik een steunkous 
draag doe ik weer een 
beetje mee met gym  
en kan ik met mijn 
vrienden naar de film  
of een spelletje doen.  
Dat doet me zo goed!’

Soorten steunkousen
Steunkousen zijn er in verschillende drukklassen, 

materialen en uitvoeringen.

Therapeutisch elastische kousen (TEK)
Kousen die in drukklasse 2, 3 en 4 vallen worden 

therapeutisch elastische kousen (TEK) genoemd. Deze 

kousen hebben een therapeutische werking en worden 

voorgeschreven door uw arts of specialist  

en vergoed door de zorgverzekeraar.

Uitvoeringen en materialen

Therapeutisch elastische kousen zijn er in verschillende 

uitvoeringen. De soort die het meest voorkomt is de 

kniekous. Daarnaast zijn er kousen tot aan de lies en 

panty’s. Verder zijn er kousen met een open teen of met 

een gehele voet. 

Naast de drukklasse is ook de dikte van de kous 

belangrijk voor het resultaat. Welke kous het beste 

bij u past, hangt af van uw medische indicatie en uw 

persoonlijke wensen. Uw consulent helpt u graag bij het 

maken van uw keuze.
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Steunkousen
Steunkousen vallen in drukklasse 1. Dat betekent dat ze 

steun geven bij lichte problemen. Dat geldt ook voor 

preventieve steunkousen, die klachten helpen 

voorkomen, zoals bij zwangerschap, staand en/of zittend 

werk en reizen. Deze steunkousen kunt u bij Livit 

aanschaffen, maar ze worden niet vergoed door de 

zorgverzekeraar.

Kousen voor tijdens het werk

Heeft u een staand of juist zittend beroep? Dan kunt u 

aan het eind van de dag last hebben van pijnlijke of 

vermoeide benen. Door tijdens uw werk steunkousen te 

dragen, zullen uw benen minder vermoeid raken en 

verkleint u de kans op spataderen. De kousen geven u 

een comfortabel gevoel en zien eruit als normale 

kniekousen of panty’s.

Of een paar reis- kousen, een lotion of 

handige aantrek- handschoenen 

bestellen? Dat kan nu heel eenvoudig en 

snel via onze partner Steunkousen.nl.  

U bestelt uw kousen gewoon online en u 

heeft uw bestelling snel in huis. De 

kwaliteit is zoals u die van ons gewend 

bent! Uw Livit consulent vertelt u graag 

welk type kousen u draagt, zodat u kunt 

vertrouwen op uw eigen merk en pasvorm.

Wilt u graag een derde 

paar steunkousen voor 

eigen rekening kopen? 

Extra bestellingen
Steunkousen.nl
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Zwangerschapskousen

Door lichamelijke veranderingen tijdens de zwanger-

schap kunnen uw vaatwanden tijdelijk verslappen.  

De aderen rekken hierdoor uit, waardoor er spataderen 

kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen, kunt u  

preventief steunkousen of een -panty speciaal voor 

tijdens de zwangerschap dragen. Deze zijn er in diverse 

uitvoeringen.

Reizigerskousen

Langdurig stilzitten tijdens een vlieg-, bus- of autoreis 

vermindert de bloedsomloop. Om de kans op trombose 

(stolsels in het bloed) te verminderen, kunt u speciale 

reizigerskousen dragen die de bloedafvoer extra 

stimuleren. De kousen zijn niet te onderscheiden van 

normale kousen. U kunt ze gewoon dragen onder uw 

eigen kleding.

Uw Livit consulent informeert u graag over de 

mogelijkheden of kijk op steunkousen.nl

Aan- en uittrekhulp
Wanneer u bij het aan- en uittrekken van uw kousen 

gebruikmaakt van een aantrekhulp, zoals speciale 

rubberen handschoenen, voorkomt u beschadiging aan 

de kous door nagels of andere scherpe voorwerpen. 

Daarnaast hebt u door het gebruik van de handschoenen 

meer grip en kunt u de kousen beter verdelen op uw 

been. Ondersteunt dit aantrekhulpmiddel u onvoldoende 

bij het aan- en uittrekken van de kousen, dan adviseert 

uw Livit consulent u graag over ons assortiment aantrek-

hulpen en eventuele vergoedingen daarvan.
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Kosten en vergoedingen
Therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit 

uw basisverzekering, maar komen ten laste van uw 

eigen risico. U heeft wel de juiste medische indicatie/

verwijsbrief van uw arts nodig.

Livit heeft contracten met alle zorgverzekeraars in 

Nederland. Uw consulent verzorgt de aanvraag en de 

declaratie bij uw zorgverzekeraar. Meestal krijgt u twee 

paar kousen per 12 of 14 maanden vergoed. Dit verschilt 

per zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen op 

livit.nl/vergoedingen
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Over Livit 
Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te 

kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken 

voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te 

luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze 

orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net 

zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u 

weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles 

voor over. We doen dit vanuit meer dan 400 locaties in 

het land samen met zorgprofessionals van ziekenhuizen 

en instellingen. 

 

Naast therapeutische kousen kunt u bij ons terecht voor 

orthopedische maatschoenen, prothesen, (sport)braces 

en steunzolen. 



Contact
Bel voor een afspraak op 

088 - 245 2000 of kijk 

op livit.nl voor de 

dichtstbijzijnde locatie.

Wij staan u graag 

persoonlijk te woord!


