
THERAPEUTISCH ELASTISCHE 
KOUSEN VAN SCHMIDT MEDICA

VERGOEDING DOOR 
UW 
ZORGVERZEKERAAR 

Schmidt Medica heeft 
servicelocaties door heel 
Nederland en zit altijd bij 
u in de buurt. Kijk voor al 
onze servicelocaties op 
schmidtmedica.nl 

Financiële afhandeling 
Therapeutisch elastische kousen worden meestal vergoed vanuit de 
basisverzekering. Wij kunnen voor verschillende zorgverzekeraars 
de aanvraag en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen. Hiervoor 
heeft u een recept of machtiging van de behandelend arts nodig waar-
op uw medische indicatie staat vermeld.

Sinds 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico bij de aanschaf van 
medische hulpmiddelen, waaronder therapeutisch elastische kousen. 
Dit geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. Met de invoering van het     
eigen risico is de no-claim regeling vervallen. Naast het verplicht eigen 
risico blijft ook het vrijwillig eigen risico bestaan. 

Vestiging Zutphen
Leeuweriklaan 24A
7203 JE Zutphen

T 0575 514 997
F 0575 515 975
E info@schmidtmedica.nl

Vestiging Veenendaal
Zandstraat 7
3901 CH Veenendaal

T 0318 724 999
F 0575 515 975
E info@schmidtmedica.nl



ALTIJD EEN 
SERVICE
LOCATIE BIJ U 
IN DE BUURT

Schmidt Medica heeft goed nieuws voor u. Bijna al onze cliën-
ten voelen direct verlichting bij het dragen van therapeutisch 
elastische kousen uit ons assortiment. De kousen zorgen voor 
een betere doorbloeding waardoor vocht en afvalstoffen wor-
den 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.” 

Aanmeetdeskundige en consulent Hetty Wijmer: 
“Straks merkt u hoeveel baat u heeft bij de kousen.” 

Therapeutisch elastische kousen worden altijd aangemeten; 
dit gebeurt op afspraak op één van de servicelocaties of, zo 
nodig, bij u thuis. Op de servicelocatie hoeft u nooit langer 
dan 20 minuten te wachten. Speciaal opgeleide deskundigen 
staan hier voor u klaar om de juiste kwaliteit en pasvorm te be-
palen en om naar uw persoonlijke wensen te luisteren.

Eén van hen is Hetty Wijmer van onze locatie Zutphen. Ze legt 
nieuwe cliënten graag uit waarom zij, zoals meerdere Schmidt 
Medica collega’s, de kousen geregeld zelf draagt. Hetty: “Ik 
ging kousen dragen om mijn ervaringen met cliënten te kunnen 
delen. Als ik zelf weet hoe het voelt, kan ik immers uit eigen 
ondervinding spreken. Al snel merkte ik hoe prettig het is om 
ze te dragen tijdens werkdagen. En nu wil ik ze niet meer kwijt!” 

U VOELT ZICH 
GEZONDER EN 
ENERGIEKER

U DRAAGT ZE 
MET PLEZIER

Assortiment en onderhoud 
Bij Schmidt Medica vindt u 
een uitgebreid assortiment 
therapeutisch elastische 
kousen van verschillende  
leveranciers. Op basis van 
uw medische indicatie en 
individuele situatie wordt er 
uit verschillende vlakbrei- en 
rondbreikousen gekozen, 
zowel in maatwerk als in       
confectie. 

De kousen, zelfs die uit de 
wat zwaardere klasse, zijn er 
nu ook in mooie trendkleuren. 
Als u ze goed onderhoudt, 
heeft u er lang plezier van. 

Aanmeten en leveren 
Voor het aanmeten kunt u 
terecht bij één van onze ves-
tigingen of op ons spreekuur 
op diverse servicelocaties. 
Er kan ook een medewerker 
bij u thuis komen voor het 
aanmeten van uw therapeu-
tisch elastische kousen. Wij 
vragen hiervoor een vergoe-
ding, tenzij er sprake is van 
een juiste medische indicatie 
voor het huisbezoek.

Confectiekousen worden di-
rect of binnen 6 werkdagen 
na het aanmeten of na de 
ontvangst van de machtiging 
geleverd. Voor maatwerkkou-
sen geldt een termijn van ge-
middeld 12 werkdagen.

Aan- en uittrekken
Een eis voor een goed resul-
taat is dat de juiste kous con-
sequent en op de juiste ma-
nier gedragen wordt. Zitten 
de kousen te los dan hebben 
ze geen functie en zitten ze 
te strak dan kunnen de kou-
sen gaan knellen. Dit kan 
naast uiterlijke kenmerken 
als rode striemen en blauwe 
tenen, ook veel pijn geven.

Er zijn verschillende hulp-
middelen die het aan- en 
uittrekken van de kous ver-
gemakkelijken. Schmidt 
Medica beschikt over een 
uitgebreid assortiment van 
deze hulpmiddelen voor alle 
soorten kousen. Wij geven u 
graag uitleg bij het gebruik 
ervan.
 

ONZE 
DESKUNDIGEN 
STAAN VOOR U 
KLAAR

SCHMIDTMEDICA.NL



Aanvullende informatie TEK

Welkom als cliënt van Schmidt Medica. Als u een afspraak hebt, bedraagt de maximale wachttijd 20
minuten.
U heeft nu een stuk of een paar elastische kousen gekregen. Dit betekent dat u bij ons in het bestand
bent opgenomen en uw gegevens in de computer zijn opgeslagen. Wij bewaren ze vertrouwelijk om bij
vervolgverstrekkingen en wanneer u belt snel uw gegevens bij de hand te hebben. Als u uw kousen bij
ons op locatie heeft gepast hebben wij u uitleg gegeven hoe u met de kousen moet omgaan en hoe u de
kousen moet behandelen. Omdat het veel informatie is hebben wij het voor u opgeschreven zodat u het
later nog eens rustig kunt doorlezen.

Algemene informatie
In onze folder en op onze website www.schmidtmedica.nl kunt u onze openingstijden, locaties en het
telefoonnummer vinden.
Therapeutisch elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de vergoeding van
hulpmiddelen en uw eventuele eigen bijdrage verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw eigen
verzekering  (dit  geld  voor  alle  medische  hulpmiddelen).  De  administratieve  afhandeling  met  uw
zorgverzekeraar wordt door ons gedaan.

Wasvoorschrift
Wij raden u aan om de kousen ten minste om de twee dagen te wassen. Het wassen van de kousen kan
in de wasmachine op een programma voor de fijne was op maximaal 30 graden. Het gebruik van
wasverzachter, wasmiddel voor de witte was en bleekmiddelen is niet toegestaan, aangezien deze de
kousen aantasten. Mocht u deze toch gebruiken dan vervalt hiermee uw recht op garantie.

Garantie
De pas- en maatgarantie op de kousen is 3 maanden. Wij vragen u daarom de kousen altijd meteen te
gaan dragen. Als er iets niet goed is aan de kousen of u hebt problemen met het aan- en/of uittrekken
vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, opdat we een oplossing vinden. Als u
ontevreden bent over de kousen of over de benadering naar u toe dan verzoeken wij u om ons dat zo
snel mogelijk te laten weten. 

Controle en vervanging
Tenzij anders met u afgesproken wordt u over 12 maanden benaderd, voor  de jaarlijkse controle van
uw benen en kousen. Het dragen van adequate kousen is een vereiste voor een optimaal therapeutisch
effect. Over het algemeen worden kousen iedere 12-14 maanden vergoed vanuit de basisverzekering,
door uw zorgverzekeraar. De levertijd van confectiekousen is 1-5 dagen en van maatwerkkousen 7-10
dagen. Enkele uitzonderingen daar gelaten.

Erkenningsregeling /SEMH
Schmidt Medica is SEMH erkend leverancier. De inhoud van de erkenningsregeling is op te vragen bij
onze  administratie  of  op  de  website  www.semh.info.  Wij  beschikken  over  brochures  van  diverse
patiënten organisaties. Brochures zijn verkrijgbaar bij de receptie in onze hoofdlocatie of via onze
website.

Wij zijn u graag van dienst voor al uw medische hulpmiddelen, ook hulpmiddelen voor het
aan- en uittrekken van uw elastische kousen. Voor al uw vragen kunt u altijd langs komen of
ons bellen op 0575-514997. Op onze website www.schmidtmedica.nl vindt u veel informatie,
zoals adressen en openingstijden van al onze vestigingen. 

Schmidt Medica BV

https://www.schmidtmedica.nl/
https://www.semh.info/
https://www.schmidtmedica.nl/

