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Levering
Wij doen ons uiterste best om uw elastische kousen zo snel 
mogelijk na het aanmeten of na ontvangst van de machtiging te 
leveren. Wij nemen telefonisch of per mail contact met u op waar 
en wanneer u de kousen kan komen ophalen of passen. Mocht het 
niet noodzakelijk zijn om uw therapeutische elastische kousen te 
passen en u wilt ze toegestuurd krijgen, dan is dit ook mogelijk. Wij 
berekenen echter wel verzend- en administratiekosten. U ontvangt 
hiervoor een factuur.

Aan- en uittrekken van elastische kousen
Er zijn verschillende hulpmiddelen die het aan- en uittrekken van de 
kous vergemakkelijken. Schmidt Medica beschikt over een uitgebreid 
assortiment van deze hulpmiddelen voor alle soorten kousen. Wij 
nemen graag de tijd om het geschikte hulpmiddel voor u te vinden. 

Compressietherapie
Schmidt Medica levert ook aangemeten thoraxbandages, 
compressiehemden en compressiemaskers. En speciaal voor veneuze 
aandoeningen en lymfoedeem zijn de nieuwste producten op het 
gebied van compressietherapie beschikbaar. De producten van 
CircAid en Farrowwrap helpen u een onafhankelijk leven te leiden. 
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Schmidt Medica heeft goed nieuws voor u! Bijna al onze cliënten 
voelen direct verlichting bij het dragen van therapeutische 
elastische kousen uit ons assortiment. De kousen zorgen voor 
een betere doorbloeding waardoor vocht en afvalstoffen 
worden afgevoerd. En dat merkt u! Pijn of een zwaar gevoel, in 
bijvoorbeeld uw benen, vermindert zienderogen of verdwijnt 
helemaal. U voelt zich gezonder en energieker. Niet voor niets 
horen wij dagelijks van gebruikers: “Fijn dat ik ze heb.” 

Aanmeten van elastische kousen
Therapeutische elastische kousen worden 
altijd aangemeten; dit gebeurt op 
afspraak op één van onze vestigingen of 
servicelocaties of, zo nodig, bij u thuis. 
Speciaal opgeleide deskundigen staan voor 
u klaar om de juiste kwaliteit en pasvorm 
te bepalen en om naar uw persoonlijke 
wensen te luisteren.

De werking van de elastische kous is 
afhankelijk van de structuur van de kous. 
Daarom bieden wij diverse soorten en 
merken kousen die ieder hun specifieke 
eigenschappen en mogelijkheden hebben. 

Vergoeding van elastische kousen
Therapeutische elastische kousen worden meestal vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen voor alle zorgverzekeraars 
de aanvraag en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen. 
Hiervoor heeft u een verwijzing of machtigingsaanvraag van de 
behandelende arts nodig waarop uw medische indicatie duidelijk 
staat vermeld. Dit geldt alleen bij uw eerste aanvraag.

Met ingang van 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico 
ingevoerd bij de aanschaf van medische hulpmiddelen, waaronder 
therapeutische elastische kousen. Het eigen risico geldt voor 
verzekerden vanaf 18 jaar.

Controle en vervanging
De werking van uw therapeutische elastische kousen is beperkt. 
Daarom is het voor een goede behandeling van uw benen of 
armen van medisch belang dat de kousen periodiek worden 
vervangen. Over het algemeen worden kousen iedere 12 maanden 
vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.
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DOOR HEEL NEDERLAND

Afspraak maken
Naast onze vestigingen in Zutphen, Nijmegen 
en Veenendaal, heeft Schmidt Medica een 
vijftigtal servicelocaties door heel Nederland. 
Zo zit er altijd een servicelocatie bij u in de 
buurt! Kijk voor een overzicht van alle locaties 
en openingstijden op schmidtmedica.nl of 
comtex.nl. Voor alle locaties kunt u 
eenvoudig een afspraak maken via

088 00 47 470 of via Whatsapp

op 06 30 835 335.
 
Wij zijn elke werkdag telefonisch
bereikbaar tussen 9.00u en 17.30u.
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