
Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen kan 
behoorlijk wat inspanning kosten. Gelukkig zijn er veel handige 
aantrekhulpmiddelen om de elastische kousen aan of weer uit te 
trekken. Schmidt Medica beschikt over een uitgebreid assortiment 
van deze hulpmiddelen voor alle soorten kousen. Maar welk 
aantrekhulpmiddel past het beste bij u?

Handschoenen
Door de speciale rubberen laag op de handschoenen heeft u meer 
grip bij het aan- en uittrekken van de elastische kousen. Hierdoor 
hoeft u minder kracht te zetten. Ook voorkomt het mogelijke 
beschadigingen door o.a. nagels of sieraden. Met de handschoenen 
kunt u de kousen makkelijk modelleren over het been, wat bijdraagt 
aan de juiste drukverdeling.

Handschoenen zijn verkrijgbaar in de maat XS t/m XL en kosten 3,95 
euro per paar.

Aantrekhulp of ‘glijzak’
Als het aan- of uittrekken van de elastische kousen stroef gaat is er 
de aantrekhulp of ‘glijzak’. Door de gladde stof van de aantrekhulp 
trekt u de elastische kous gemakkelijker over uw been of arm. U 
moet er dan wel goed bij kunnen, dus kunnen reiken of bukken, en 
er is kracht in de vingers voor nodig. De aantrekhulp is makkelijk op 
te bergen en mee te nemen.

Aantrekhulpen kosten tussen de 15 en 35 euro, afhankelijk van het 
type kous dat u draagt en of het voor aantrekken, uitrekken of beide 
gebruikt wordt.

Doff ‘N Donner
Als u weinig grip heeft en de elastische kousen niet goed vast kan 
pakken is de Doff ‘N Donner een oplossing. U moet dan nog wel 
kunnen reiken of bukken. Maar er is weinig kracht in de vingers 
nodig. De Doff ‘N Donner is te gebruiken bij alle type kniekousen.

De complete Doff ‘N Donner set kost 79,95 euro.
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Handylegs en Handyfix
Als u niet goed kunt reiken of bukken om de elastische kousen aan 
of uit te krijgen, is er de Handylegs of de compactere Handyfix. U 
heeft ook niet veel kracht in de armen of handen nodig om deze te 
kunnen gebruiken. De Handylegs en Handyfix zijn geschikt voor het 
aan- en uittrekken van alle soorten elastische kousen, behalve een 
panty.

Zowel de Handylegs als de Handyfix kost 130 euro, dit is inclusief 
aantrekhulp en anti-slipmat.

Overige aantrekhulpmiddelen
Er zijn nog diverse andere aan- en/of uittrekhulpmiddelen 
verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld de Easy Slide, Dressbuddy of Medi 
Butler. Wij hebben de meeste producten op voorraad liggen. 
Afhankelijk van uw situatie en soort kousen is er altijd wel één te 
vinden die bij u past. 

Vergoeding van aantrekhulpmiddelen
Aantrekhulpmiddelen worden meestal vergoed door uw 
zorgverzekeraar mits er sprake is van behoud van zelfredzaamheid. 
Wij kunnen voor alle zorgverzekeraars de aanvraag en financiële 
afwikkeling rechtstreeks regelen. Hiervoor heeft u een verwijzing 
en in sommige gevallen een aanvraagformulier nodig. Dit 
aanvraagformulier kunt u bij ons opvragen.

Als u wil weten of uw aantrekhulpmiddel wordt vergoed raden 
wij u aan vooraf uw zorgpolis te raadplegen. Zo komt u niet voor 
onverwachte kosten te staan.

Hulp nodig?
Als u niet weet welk aantrekhulpmiddel het best bij u past, helpen 
wij u graag door verschillende aantrekhulpmiddelen met u te 
proberen. U kunt hiervoor een afspraak plannen op één van onze 
vestigingen of servicelocaties, of indien nodig, aan huis 
via 088 00 47 470 of via Whatsapp op 06 30 835 335.


