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SAMENVATIING

Sterk elastische kousen worden door ambulante mensen gebruikt die last hebben
van chronische oedeemvorming in de extremiteiten. De kous veroorzaakt een hoge
oppervlaktedruk op de huid waardoor oedeemvorming voorkomen wordt. Dit
rapport is een werkverslag van TWG-opdracht EG-8202, een onderzoek naar de
problemen die op kunnen treden bij het gebruik van sterk elastische kousen.

Een bepaalde groep gebruikers ondervindt problemen bij het aan- en uittrekken
van beenkousen. Men kan twee soorten problemen onderscheiden. Ten eerste kan
er sprake zijn van fysieke beperkingen: men is niet beweeglijk genoeg om de kous
te kunnen leiden en te positioneren, men heeft niet genoeg kracht cq. grip om de
kous op te trekken of men heeft een zeer tere huid welke zeer snel beschadigt.
Ten tweede blijkt er sprake te zijn van psychosociale belemmeringen: men weet
niet hoe een kous aangetrokken behoort te worden, men wil de kous niet zelf
aantrekken of men wil de kous helemaal niet dragen.

Oplossingen voor het aan- en uittrekprobleem worden conform de aard der proble
men gesplitst in fysieke en psychosociale oplossingen.

Op het fysieke gebied kan het volgende opgemerkt worden:
1) Er bestaan vele soorten kousen, die allemaal medisch voldoen. De ene kous

blijkt echter gemakkelijker aan en uit te trekken dan de andere. Hiermee
moet rekening gehouden worden bij het voorschrijven en verstrekken van de
kous.

2) Er zijn reeds vele hulpmiddelen op de markt. Een deel hiervan is bij de ver
strekkers van hulpmiddelen onbekend en wordt derhalve niet gebruikt. Een
overzicht van bestaande hulpmiddelen kan hier verbetering in brengen. Vit
onderzoek blijkt dat de hulpmiddelen niet universeel zijn: of ze pogen de
positioneringsfunctie te vervangen Of ze trachten de krachtfunctie te ver
sterken. Specifieke groepen gebruikers kunnen baat hebben bij de bestaande
hulpmiddelen.

3) Er is gepoogd een universeel hulpmiddel te ontwerpen. Dit is helaas niet
gelukt. Debet hieraan is de onverenigbaar gebleken combinatie van optreden
de grote krachten, de vereiste positionering en de noodzakelijke simpelheid
van een hulpmiddel.

Voor wat betreft de psychosociale problemen kan bet volgende opgemerkt worden:
1) De handigheid om een kous goed aan te trekken kan aangeleerd worden met

behulp van een (leesbare) gebruiksaanwijzing
2) Binnen instellingen kan instructie van het personeel tot de mogelijkheden be

horen.
3) Er zal altijd een groep gebruikers blijven die de kous niet zelf aan- en uit wil

trekken, om welke reden dan ook. Een oplossing hiervoor valt buiten het
bereik van dit verslag.

4) Ook oplossingen voor het esthetiscb dilemma vallen buiten het bereik van dit
verslag. Een goede voorlichting door voorschrijvers en verstrekkers van kousen
is eerste noodzaak.
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1.0 INLEIDING

De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg is een interfacultaire werkwinkel op
het gebied van biomedische- en gezondheidstechnologie, verbonden aan de Tech
nische Universiteit Eindhoven. De winkel zoekt antwoorden en oplossingen voor
problemen waar functiegestoorde mensen mee kunnen kampen. De opdrachten
zijn afkomstig van zowel particulieren als van hulpverleners uit de eerste en
tweede lijn van de gezondheidszorg.

Een van deze opdrachten beeft betrekking op de problemen die men kan onder
vinden bij bet aantrekken van sterk elastiscbe kousen. Bepaalde groepen
gebruikers blijken niet in staat de kousen zelfstandig aan te trekken, bijvoorbeeld
door een verminderde grijpfunctie van de hand of immobiliteit van het
beupgewricbt. Een bulpmiddel zou bet zelfstandig aantrekken mogelijk moeten
maken.

Er zijn reeds hulpmiddelen op de markt. Over het algemeen is men echter niet te
vreden over de hulprniddelen die men al uitgeprobeerd heeft. Door een verpleeg
tehuis is daarom de TWG gevraagd een nieuw ontwerp te ontwikkelen, welke door
de bewoners gebruikt kan worden om zelfstandig sterk elastische kousen aan- en
uit te trekken. Particuliere gebruikers kampen met dezelfde problemen en ook zij
zouden kunnen profiteren van een bruikbaar hulpmiddel.

Dit verslag moet gezien worden als en werkverslag. Het bevat alle verzamelde
informatie en kan zo dienen als uitgangspunt voor verdere studies. Doelgroep voor
dit verslag zijn TWG-medewerkers en de personen waarmee contact is geweest
gedurende het onderzoek. Voor de gebruikers, voorschrijvers, hulpverleners en
verstrekkers van sterk elastische kousen is een aparte brochure geschreven. Deze
geeft praktische tips en informatie omtrent het aan- en uittrekken van sterk elas
tische kousen. De brochure is voortgekomen uit dit werkverslag.

Voordat het aantrekprobleem verder onderzocht kan worden, wordt eerst ingegaan
op de kousen zelf en de gebruikers ervan. Vervolgens worden de bestaande hulp
rniddelen onder de lo.ep genomen, worden positieve en negatieve punten
aangegeven en komen eigen ontwerpen aan bod.
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2.0 STERK ElASTISCHE KOUSEN

2.1 Medische Indicatie

Sterk elastische kousen worden door ambulante mensen gebruikt die last hebben
van oedeemvorming in de extremiteiten. Dit wi! zeggen dat er teveel vocht wordt
opgeslagen; een teveel aan bloed in het aderlijk stelsel en/of een teveel aan lym
fevocht in het veneuze stelsel. Oedeemvorming kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens
zwangerschap of langdurig staan, waarbij de spierpomp die normaliter het arm of
been oedeemvrij houdt onvoldoende functioneert. De grootste groep gebruikers
van sterk elastische kousen lijdt aan een chronisch oedeern, veroorzaakt door een
chronische doorstromingsinsufficientie (verminderde spierpompfunctie, vaak in
combinatie met slecht sluitende kleppen in de aders, ten gevolge van ouderdom,
slijtage of aanleg).

Een sterk elastische kous kan de vorming van een oedeem voorkomen door op de
huid een hoge oppervlaktedruk op te leggen, hetgeen de spierpomp helpt beter te
functioneren en voorkomt dat vloeistof in aders en venen terugzakt; de doorstro
ming wordt verbeterd. De behandeling met sterk elastische kousen wordt meestal
pas gestart als er sprake is van een stationaire situatie, dat wil zeggen als de ex
tremiteit reeds door een andere (veelal niet ambulante) behandeling oedeemvrij
gemaakt is.

De drukopbouw, veroorzaakt door oprekken van de kous bij het aantrekken, komt
nauwgezet. Afbankelijk van de oorzaak en mate van neiging tot oedeemvorming
behoort een bepaalde druk op de huid uitgeoefend te worden. In lengterichting is
bovendien een drukgradient noodzakelijk om verzekerd te zijn van afvoer van
vocht. De druk is afhankelijk van de geometrie van de extremiteit en er behoort
voor een goede werking dus sprake te zijn van een kous op maat.

In het kader van deze opdracht is slechts gekeken naar sterk elastische kousen
voor de onderste extremiteiten: de benen en de voeten.

2.2 Soorten Kousen

Zoals al eerder gezegd is er sprake van een kous op maat. Dit geldt niet alleen
voor de maten van het been, maar ook voor de gewenste drukklasse en graad van
bedekking van het been. Is dit eenmaal bepaald dan wordt vervolgens het mate
riaal gekozen, welke nauw gerelateerd is aan de fabrikagemethode.

2.2.1 Drukwaarden

De kousen kunnen worden ondergebracht in 4 drukklassen:
klasse 1 <25 nun Hg;
klasse 2 25-35 nun Hg;
klasse 3 35-45 nun Hg;
klasse 4 >45 nun Hg.
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Vit bijlage 1 blijkt dat druk gerelateerd is aan de kromtestraal van de kous en der
halve gelden deze drukken bij de opgegeven referentieomvang van 21 em (op een
gegeven plaats).

De meest voorgesehreven kousen (± 70%) vallen in klasse 2 en zijn van het type
AD (kniekous).

Opvallend detail is dat er binnen een klasse nog gesproken wordt van een zware
en een liehte kous. Er bestaat de indruk dat deze onnauwkeurige drukvoering niet
opvalt omdat de voorsehrijving van de kous veelal niet nauwkeurig plaats vindt.
Men heeft geen objeetieve maatstaven ter besehikking, dus de voorsehrijvende arts
of specialist is geheel afhankelijk van zijn/haar ervaring. De voorsehrijvers ornzei
len vaak dit probleem door sleehts een paar sterk elastisehe kousen te reeepteren
en de keuze van de drukklasse over te laten aan de zgn. bandagist, die op het ge
bied van de sterk elastisehe kousen een specialist is. De bandagist heeft dan weI
meer ervaring maar heeft nog steeds geen objeetieve meetmethode om de juiste
benodigde druk te bepalen.

Zoals uit bijlage 1 blijkt is de werkelijke druk van een kous afhankelijk van de
drukklasse en van de werkelijke kromtestraal van het been (omgekeerd evenredig).
De opgegeven drukken gelden voor een beenomvang van 21 em en een afwijkende
omvang geeft een afwijkende werkelijke druk (het been wordt weI opgemeten
maar alleen om de tangentiale spankracht in de kousvezels constant te houden).
Een been met een omvang groter dan 21 cm zal bij eenzelfde spankracht een
lagere druk opgelegd krijgen, de kromtestraal is immers groter (p = SIR, S con
stant en R groter, dus p kleiner). Om bij een beenomvang groter dan de referen
tiewaarde de gewenste druk te bereiken is een grotere spankracht nodig. Dit kan
bereikt worden door het voorschrijven van een kous uit een hogere drukklasse. lets
dergelijks geldt ook voor benen met een omvang kleiner dan de referentiewaarde,
welke juist een kous uit een lichtere drukklasse nodig hebben. Het standaard uit
sehrijven van een kous uit een bepaalde drukklasse bij een bepaald ziektebeeld
getuigt van gering inzicht in de werking van de kous maar komt helaas weI voor.
Maatvoering aan de hand van benodigde drukken heeft de voorkeur en zou veel
problemen kunnen voorkomen.

2.2.2 Materiaalkeuze

Een kous is opgebouwd uit steundraden en elastische draden. Hiervoor wordt
zowel natuurrubber als elastomeer gebruikt. Natuurrubber wil nog weI eens
overgevoeligheidsreacties geven (als gevolg van de toegevoegde kleurstoffen) en
kan minder goed tegen wassen. Voordelen van natuurrubber zouden de geringere
hysterese en relaxatie na aantrekken zijn; de kous zou eerder zijn vorm (en dus
drukkracht) terugkrijgen, aldus M.A.H.G. Houben (bijlage 5). Verder onderzoek
op dit gebied is niet verricht.
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2.2.3 Uitvoeringsvormen

Van de elastische bestaan verschillende uitvoeringsvormen. De meest voorko
mende zijn: sok (1), kniekous (2), kniekous plus boord (3), dijkous (4), heupkous
(5) en panty (6).

Binnen deze uitvoeringsvormen zijn weer variaties mogelijk. Zo kunnen
bijvoorbeeld kniekousen geleverd worden met open en gesloten teenstuk.

2.2.4 Fabricage

Buiten de verschillende uitvoeringsvormen, zijn er ook nog verschillende fabricage
mogelijkheden. In de eerste plaats is er de vlakgebreide kous. Deze kous wordt in
het vlak gebreid, waama de zijkanten aan elkaar genaaid worden. Gevolg hiervan
is dat er in de lengte van de kous een naad loopt. Maatveranderingen worden be
reikt door het meerderen en minderen van het aantal steken op de breipennen.
Grote maatveranderingen per kouslengte zijn hierdoor mogelijk.

Een andere manier van fabriceren bestaat uit het in een keer rondbreien van de
kous. De 'lelijke' naad is nu niet meer aanwezig, en de kous ziet er minder opval
lend, dus 'mooier', uit. Het gevolg van rondbreien is echter dat de kwaliteit ten op
zichte van vlakgebreide kousen minder is. Maatveranderingim kunnen minder goed
gevolgd worden daar het aantal steken gelijk blijft en slechts de spanning in de
breidraad gevarieerd kan worden: de gewenste drukopbouw kan niet altijd bereikt
worden. Ook is er sprake van een verhoogde slijtage door de aanwezige voorspan
ning in de breidraden.

Eerder in dit verslag was te lezen dat de kousen op maat gemaakt worden. Het
been wordt opgemeten en aan de hand van de omtrekmaten op diverse plaatsen
en de aldaar benodigde drukken wordt een kous aangemeten. In de meeste geval
len zal dit een confectie-kous zijn (maattabel en prijsindicatie: bijlage 2). De ma
ten van die kous komen dan in sterke mate overeen met de maten van het been. Is
er geen passende confectie-kous te vinden, dan zal de fabrikant aan de hand van
de opgemeten maten een passende kous fabriceren: de zogenaamde maatkous.
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2.2.5 Kosten

Sterk elastische kousen komen in principe voor gedeeltelijke vergoeding via het
ziekenfonds in aanmerking, met een maximum van twee paar kousen per jaar.
Door het ziekenfonds worden kwaliteitsnormen gehanteerd, welke leiden tot er
kende kousen, genoemd in de zogenaamde lijst van Bernink (bijlage 3). Hierin
wordt een honderdtal kousen opgesomd die voor gedeeltelijke vergoeding in aan
merking komen. De tegemoetkoming vindt slechts plaats voor kousen uit de klasse
2 en zwaarder.
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3.0 HET AANTREKPROBLEEM

Het aantrekprobleem ontstaat als gevolg van het samenspel van kous en persoon.
Waar de ene persoon weinig moeite mee heeft, ondervindt een ander onoverkome
lijke problemen bij het aantrekken van hetzelfde type kous. Uchamelijke beper
kingen spelen een cruciale rol, maar ook psychische factoren kunnen van groot (of
zelfs doorslaggevend) belang zijn. De ene kous is bovendien gemakkelijker aan te
trekken dan de andere.

3.1 Fysieke beperkingen

Men moet zijn/haar eigen bewegingen eens nagaan die nodig zijn om een gewone
sok aan te trekken. Buigen van rug, heupen en knie en strekken van voet zijn
noodzakelijk, evenals het bezitten van de mogelijkheid om de kous beet te pakken,
te geleiden en tegelijkertijd (grote) kracht er op uit te oefenen. In verband met de
coordinatie zullen de meeste gebruikers het aantrekken niet staande proberen,
maar zittend op een bed of stoel.

3.1.1 Beweeglijkheid als beperkende factor

Elke beweging die niet uitgevoerd kan worden vormt een belemmering voor het
zelfstandig aantrekken van een sterk elastische kous. Belemmeringen worden ver
oorzaakt door een versleten heup of knie, maar kuooen ook teweeggebracht zijn
door een ziekte als reuma. Men kan ook denken aan mensen die dik zijn, al dan
niet van tijdelijke aard (zwangerschap).

3.1.2 Druk van de kous als beperkende factor

Het kan de gebruikers ontbreken aan de (grote) benodigde kracht in vingers, hand
en/of arm. Zelfs voor een persoon zonder lichamelijke beperkingen is het aantrek
ken van een sterk elastische kous niet eenvoudig. Dit komt doordat, voor een ef
feetieve voorkoming van het oedeem, een relatief hoge druk op het been noodza
kelijk is. Deze radiale druk wordt veroorzaakt door een tangentiale spankraeht in
de kousvezels, welke op zijn beurt het gevolg is van oprekking (lengteverandering)
van de vezel.

Vanuit ongespannen toestand wordt de kous bij aantrekken uitgerekt tot gebruiks
toestand door de kous over het been te sehuiven. In gebruikstoestand kan de orde
groOtte van de wrijvingskraeht bepaald worden. Deze ligt voor een vaak
voorgesehreven kous (klasse 2) rond de 150 N (bijlage 1). Eehter, om in de
gebruikstoestand te geraken ondergaat de kous grotere rekken. Dit komt doordat
het smalle enkelgedeelte van de kous de brede voorvoet en hiel eerst moet passe
ren, waarbij rekken van 100% voorkomen. Hierdoor zal de wrijvingskraeht groter
dan 150 N worden. Dit leidt tot een (te) zware belasting voor de gebruiker.

Gebruikers en hulpverleners proberen vaak deze wrijving te verminderen door de
kous met de handen open te houden. Dit vergt een aanzienlijke kraeht en is vaak
niet effectief over de gehele omvang en lengte van de kous.



12

Naast het wrijvingsprobleem speelt het positioneringsprobleem een grote roJ. De
drukopbouw van de kous op het been is nauwkeurig bepaald. In Iengterichting
moet er sprake zijn van een drukgradient opdat bloed en Iymfevocht richting hart
zullen stromen. Op een bepaalde plaats behoort hiertoe een bepaalde druk
aanwezig te zijn; niet te klein en niet te groot. Een te kleine druk voorkomt geen
oedeemvorming en een te grote druk zal atrofie van weke delen veroorzaken. Bij
een bepaalde plaats hoort dus een bepaalde druk. De druk is afhankelijk van
uitrekking van de vezels en de kromtestraal (bijIage 1). Sterk elastische kousen
behoren daarom gebreid te worden aan de hand van gewenste druk, de Iengte en
de diametermaten van het been. Om in de praktijk vervolgens het gewenste
drukeffect te verkrijgen moet de kous natuurlijk weI op de juiste plaats op het
been geplaatst worden. Vooral kousen met grote Iengterek hebben de neiging om
bij het aantrekken uit te rekken zodat de kuit juist gepositioneerd is terwijI het
hieIgedeeIte nog bij de tenen zit. Ook het draaien van een kous in tangentiale
richting komt bij het aantrekken voor, wat vooral bij kousen met naad extra pro
blemen geeft. PIooivorming bij de enkel is een derde positioneringsprobleem. In de
praktijk Ieidt dit drietal problemen tot verschuiven en/of verdraaien van de kous
na het eigenlijke 'aantrekken' van de kous, met alle bewegings- en krachtconse
quenties vandien.

3.1.3 Huid als beperkende factor

Er kan sprake zijn van een derde lichamelijke beperking, namelijk die van de huid.
Chronische oedeemvorming wordt veroorzaakt door en gaat gepaard met een ver
minderde doorbloeding van het Iedemaat. Een bekend gevolg hiervan kan een
open been zijn; een wond die niet of slechts zeer langzaam kan genezen.

3.2 Psychosociale belemmeringen

Het blijkt dat er een groep gebruikers is die de kousen in de kast laten liggen,
maar die niet de fysische beperkingen kent als in bovenstaande geschetst. Men kan
hier onderscheid maken in mensen die niet weten hoe een kous aan te trekken en
mensen die geen kous willen dragen.

3.2.1 Onwetendheid

Hoewel iedere gebruiker in principe uitleg krijgt hoe een kous aan- en
uitgetrokken moet worden, blijkt dit niet altijd even duidelijk over te komen. Men
moet niet vergeten dat onder de gebruikers veel oudere mensen zijn. De de
monstratie van de bandagist gaat vaak te snel, men durft vaak geen verdere uitleg
te vragen en een eventuele schriftelijke handleiding is door zijn lettergrootte
moeilijk te Iezen.

Ook zal er altijd een groep gebruikers blijven bestaan die, als gevoIg van hun
geestelijke toestand, moeilijk kunnen onthouden hoe een kous aangetrokken moet
worden. Te denken valt aan bewoners van een geriatrische instelling.
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3.2.2 Onwillendheid

Hoewel het moeilijk te bewijzen valt, bestaat het vermoeden dat er gebruikers zijn
die hun kous zelf niet willen aantrekken of zelfs helemaal niet willen dragen. Deze
vermoedens zijn vooral naar voren gekomen in gesprekken met een aantal deskun
digen op het gebied van elastische kousen (bijlage 5).

De groep mensen die hun kous zelf niet wil aantrekken denkt of dat ze het niet
kuooen of men stelt persoonlijk contact met de hulpverlener meer op prijs dan
zelfstandigheid. Met hulpverleners worden overigens niet aIleen de professionele
hulpverleners bedoeld maar ook partners en bijvoorbeeld buren. Tijdens een
instructie blijkt vaak dat de gebruiker toch in staat is de kous aan te trekken.
Er blijkt ook een groep mensen te zijn die de kous niet wil dragen. Deze gebrui
kers vinden dat anderen niet mogen zien dat zij kousen dragen. De kous is echter
niet onzichtbaar en wordt derhalve niet gedragen. Daamaast kan er sprake zijn
van een te strak, onprettig gevoel als de kous gedragen zou worden.
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4.0 OPLOSSINGEN

In dit hoofdstuk zal aangegeven worden welke oplossingen eventueel mogelijk zijn
voor de in het vorige hoofdstuk geschetste problemen.

4.1 Overwinnen van fysieke beperkingen

Er zijn verschillende manieren om de problemen, volgend uit de fysieke beperkin
gen, op te Iossen. Er kan getracht worden de probIeemveroorzaker, en dus de eIas
tische kous, aan te passen, of er kan een huIpmiddeI ontwikkeld worden om er
voor te zorgen dat het aan- en uittrekken van de kous geen problemen meer
oplevert.

4.1.1 Aanpassing kous

De benodigde drukopbouw kan op verschillende manieren bereikt worden. Een
reeds bekende, maar arbeidsintensieve, Manier is zwachtelen. Men kan ook denken
aan een Iuchtzak (a Ia bloeddrukmetermanchette) of een netje. Eerste is on
handelbaar (overigens weI gebruikt voor niet-mobiele wegwerking van oedemen)
en tweede zorgt voor Iocaal te hoge drukken (beschadigingen van de huid). Een
fijn-mazig netje, dus een kous, is weI mogelijk.

Een oplossing voor het aantrekprobleem zou kunnen liggen in het aanpassen van
de kous. Hierbij moet weI rekening gehouden worden met de eisen die aan een
sterk elastische kous gesteld worden. Een kous met rits, knopen of klitteband zal
daarom moeilijk te verwezenlijken zijn (eis: gelijkmatige drukverdeling).

Door een andere materiaaIkeuze is het misschien mogelijk een kous te ontwikke
len met een lagere wrijvingscoefficient, zodanig dat de kous weI over het been
geschoven kan worden, zie bijIage 1.

Tegenwoordig zijn er ook kousen verkrijgbaar met een geringe lengte-rek. Op zich
is dit een hele verbetering, aangezien kousen met een grote rek in Iengte-richting
zeer moeilijk aantrekbaar zijn. De minimaal noodzakelijk Iengterek is afhankelijk
van de mate van mobiliteit van de gebruiker. Ook kousen met open teenstuk zijn
gemakkelijker aan te trekken. Door goede maatvoering zal geen vensteroedeem
ontstaan (voetstuk tot aan de tenen). Een zeer ongelukkige uitvoeringsvorm van de
kous is de panty; voor gebruikers met enige bewegings- of krachtbeperking is het
reeds onmogelijk deze aan te trekken.

Vit gesprekken met verschillende personen (bijlage 5) is gebleken dat het zeer
moeilijk zal zijn de kous aan te passen. Er moet weI een goede keuze uit het
bestaande assortiment gemaakt worden.
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4.1.2 Bestaande hulpmiddelen

In het verleden zijn er vele hulpmiddelen ontwikkeld die de problemen, die ver
schillende mensen hebben met het aantrekken van sterk elastische kousen, uit de
wereld zouden (moeten) helpen. Het nadeel van nagenoeg al deze hulpmiddelen is
het individuele karakter. Het hulpmiddel dat voor de ene persoon goed func
tioneert, kan voor de ander onbruikbaar zijn. In bijlage 6 is een groot aantal
hulpmiddelen genoemd en geanalyseerd. Geen van aIle kan universeel genoemd
worden, doch individuele gebruikers kunnen er baat bij hebben.

4.1.3 Eigen Ontwerp

Voordat er aan een eigen ontwerp gewerkt wordt, is er eerst 'gebrainstormd'.
Tijdens zo'n gesprek mag iedereen zijn ideeen en oplossingen uiten, zonder te
letten op de uitvoerbaarheid daarvan. Na zo'n sessie worden de naar voren
gebrachte ideeen besproken en geanalyseerd (bijlage 7). Uit deze analyse bleek dat
het toepassen van een sterk elastische kous voor het terugdringen van
oedeemvorming toch de beste methode was.

Uitgangspunt voor een eigen ontwerp is het bereiken van een zo groot mogelijke
gebruikersgroep. Het feit dat de 41 bekende hulpmiddelen slechts voor een zeer
kleine groep gebruikers in de behoefte voorziet (bijlage 7) kan op twee manieren
opgevat worden. De eerste, en minst waarschijnlijke, is dat de fabrikanten slechte
produkten leveren doordat het ontwerp zo goedkoop mogelijk moest zijn. De
markt voor een werkend hulpmiddel voor een grote groep gebruikers is zeer groot
en er is daarom door diverse (kous)fabrikanten reeds interesse getoond in de
TWG-ontwikkelingen. Ook de ziekenfondsen hebben laten blijken dat een
bruikbaar hulpmiddel voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanrnerking moet kunnen
komen. Dat zo'n hulpmiddel nog niet bestaat moet gezien de grote belangstelling
en het grote belang daarom gezocht worden in de moeilijkheden en beperkingen
die bestaan bij de aantrekproblematiek. Een simpel, goedkoop, veilig en handig
hulpmiddel voor iedereen lijkt niet te kunnen bestaan. Met dit in het achterhoofd
zal een oplossing gezocht moeten worden in iets innovatiefs.

Eigen ontwerp 1: de mee-bewegende schaar

Een van de grootste problemen bij het aantrekken van een sterk elastische kous is
het oprekken van die kous. Hiervoor is een grote krachtinspanning nodig. Als het
oprekken van de kous mechanisch gedaan kan worden, is het aantrekprobleem
voor een groot gedeelte opgelost. Vanuit deze optiek is er een eigen ontwerp tot
stand gekomen. Dit bestaat uit een combinatie van het bokje en de schaar (zie
bijlage 7).

De opbouw van het aantrekhulpmiddel is als voigt (zie figuren volgende pagina).
Op een verrijdbaar onderstel zijn vier bolkopscharnieren bevestigd. Op iedere
scharnier is een spijl gemonteerd. De vier spijlen zijn aan de andere zijde, door
een elastisch ring met kogels, met elkaar verbonden. De kous wordt nu tot aan de
hiel, binnenste-buiten om de vier spijlen geschoven (zoals bij het bokje). De voet
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wordt in de kous geplaatst, en het verrijdbare onderstel wordt met behulp van een
touwIaddertje naar de gebruiker toe getrokken. De vier stangen zullen het been
volgen terwiji de kous over de kogels afrolt op het been. De ring zaI, waar nodig,
oprekken of inkrimpen. De benodigde oprekkracht van de kous za1 zo door het
been zelf geleverd worden. Is de kous in zijn geheel afgeroId, dan kan de
gebruiker het hulpmiddel van het been rollen en, indien nodig, de kous
gladstrijken.

Het grote voordeel van dit huIpmiddei is dat er geen grote krachtsinspanning meer
nodig is om de kous op te rekken. Verder is het huIpmiddel ook bruikbaar voor
kousen met een gesioten teenstuk.
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elastische ring
met kogels

spij len
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Figuur 1 Meebewegende schaar
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Figuur 2 Aantrekken kous
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Een zeer groot nadeel van deze mee-bewegende schaar is het contact dat de
elastische ring met kogels maken met het been. Een eventuele grote druk kan
drukplekken, en dus beschadigingen van de huid tot gevolg hebben. Verder vraagt
het opbrengen van de kous op het hulpmiddel enige oefening. Door de grote
kracht die de kous op de vier spijlen uitoefent, worden deze naar elkaar toe
gedrukt. Het is dan nagenoeg niet mogelijk om de voet op de goede manier in de
kous te plaatsen. Vandaar dat het nodig is dat de elastische ring en bepaalde
minimale doorsnede heeft. Een ander nadeel is dat er eeri grote kracht in lengte
richting door het hulpmiddel op de kous uitgeoefend wordt. Is de lengte-rek van
de gebruikte kous relatief groot, dan zal deze kous niet in de goede positie op het
been geplaatst worden.

Eigen ontwerp 2: de aantrekkous

Is bij het eerste ontwerp vooral gekeken naar de combinatie kracht-geleiding, het
tweede ontwerp gaat uit van wrijvingsvermindering tussen kous en been, zodanig
dat de kous beter over het been glijdt, waardoor minder kracht nodig is.

Het idee is gebaseerd op het al bestaande aantreksokje. Het ontwerp bestaat uit
een dubbelzijdige kous van kunstzijde. De beide zijden zijn aan de onderkant
(voetzijde) met elkaar verbonden. Eerst wordt deze (aantrek)kous, met open teen,
aangetrokken. Aangezien de kous zeer glad is en geen druk hoeft te leveren, gaat
dit zeer gemakkelijk. Daarna wordt de elastische kous aangetrokken. Omdat het
beenoppervlak nu zeer glad is (door de aantrekkous), zal dit vrij gemakkelijk gaan,
de kous kan over het been geschoven worden. Zit de elastische kous eenmaal
goed, dan kan de aantrekkous uitgetrokken worden. Dit gebeurt door de laag van
de aantrekkous die zich tegen de elastische kous bevindt, omhoog te trekken. De
binnenste laag van de aantrekkous roIt dan van het been af. De elastische kous en
het been hebben ten opzichte van elkaar geen beweging.

/ aantrekkous

yelastische kous

Figuur 3 Aantrekkous

I

I
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Het voordeel van dit hulpmiddel is dus dat er geen direct contact meer is tussen
het been en de elastische kous. Verder is het ook bruikbaar voor elastische kousen
met gesloten teenstuk.

In de praktijk zal het gebruik van de aantrekkous enige problemen met zich
meebrengen. Zo zal de fIxatie van de aantrekkous tijdens het aantrekken van de
elastische kous zeer moeilijk zijn, zeker als deze een gesloten teenstuk heeft.
Verder zal door de omvangvariaties van het been de aantrekkous niet overal om
het been aan kunnen sluiten. Door de manier van uittrekken moet het enkel
gedeelte immers over de knie getrokken worden. Het gevolg hiervan is dat het
uittrekken bemoeilijkt wordt.

4.2 Overwinnen psychosociale belemmeringen.

Kan voor het overwinnen van de fysieke beperkingen nog gebruik gemaakt worden
van 'hardware' oplossingen, voor het wegnemen van de psychosociale
belemmeringen zal een oplossing gezocht dienen te worden in de vorm van
motivatie-verbetering of doelgerichte informatie.

4.2.1 Duidelijke gebruiksaanwijzing

Ben groot deel van de aantrekproblemen wordt veroorzaakt doordat mensen niet
precies weten hoe ze een elastische kous aan moeten trekken. Een goede
handleiding is daarom ook een vereiste. Bij het opstellen van zo'n
gebruiksaanwijzing moet weI rekening gehouden worden met de, vooral oudere,
mensen waarvoor deze geschreven wordt. Het gebruikte lettertype mag niet te
klein zijn, de tekst moet helder en de bijgevoegde foto's of tekeningen moeten
duidelijk zijn. Ben voorbeeld van zo'n handleiding zal te vinden zijn in de brochure
Het gebruik van sterk elastische kousen (bijlage 4)

4.2.2 Instructie van professionele hulpverleners

Een andere mogelijkheid om de gebruiker beter te informeren met betrekking tot
het aantrekken van elastische kousen is een goede instructie van professionele
hulpverleners. Aantrekproblemen worden mede veroorzaakt door het feit dat de
kous die voorgeschreven is, niet geheel op maat is, of zeer moeilijk aantrekbaar
(door bijvoorbeeld een grote lengte-rek). Goed ingelicht personeel kan deze
problemen onderkennen en hierop inspringen. De juiste mensen kunnen
ingeschakeld worden om de problemen van de gebruiker van de elastische kous op
te lossen. Bekendheid met de bestaande aantrekhulpmiddelen zou in sommige
gevallen ook kunnen leiden tot adviezen, waarmee voor enkele personen het
aantrekprobleem uit de wereld geholpen is.
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4.2.3 Esthetisch dilemma

Er zijn mensen die het dragen van sterk elastische kousen 'Ielijk'vinden. Ze voelen
zich er niet prettig in. Sommige van deze personen zullen hun kousen dan ook niet
gebruiken. Toch zal in zo'n situatie getracht moeten worden het nut van een
elastische kous duidelijk te maken. Immers, wordt een kous niet gedragen, terwiji
dat medisch gezien weI nodig is, dat zal de oedeemvorming plaatsvinden. Het been
wordt dik en als de kous dan een keer gedragen wordt zit deze veel te strak
(maatvoering op basis van oedeemvrij been!). Wordt de kous niet frequent
gedragen zal de mate van oedeemvorming alleen maar erger worden. Gevoig is dat
op den duur kousen van een hogere drukklasse voorgeschreven moeten worden,
die nog 'Ielijker' zijn.

Verder zal aan de gebruiker duidelijk gemaakt moeten worden dat een
rondgebreide kous er op zich weI mooier uitziet, maar dat de kwaliteit en de
medische werkbaarheid veel lager is dan die van een vlakgebreide kous. Bij de
keuze voor het soort kous dat gedragen gaat worden moet hiermee terdege
rekening gehouden worden. Ook de keuze voor een gesloten teenstuk (mooier in
een open schoen) moet goed overwogen worden: het aantreksokje kan nu niet
gebruikt worden. Dit geldt in nog sterkere mate voor de elastische panty; deze zou
met het oog op aantrekbaarheid niet meer voorgeschreven mogen worden.
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5.0 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Het aantrekprobleem van sterk elastische kousen is wijd verbreid. Veel mensen
kunnen hun eigen kousen niet aantrekken omdat ze de benodigde kracht niet op
kunnen brengen, of omdat ze de vereiste beweeglijkheid niet bezitten. Gevolg is
dat deze mensen hulp nodig hebben. De reeds ontwikkelde hulpmiddelen werken
echter zeer specifiek, de bereikte resultaten zijn dan ook zeer afhankelijk van de
gebruiker. Wat voor de ene persoon een ideaal hulpmiddel is, blijkt voor de ander
nauwelijks bruikbaar. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het niet
mogelijk is een algemeen, voor iedereen bruikbaar hulpmiddel te ontwikkelen.
Ook de in dit verslag aangegeven nieuwe ideeen kampen met dit probleem.

Toch lijkt een groot deel van de aantrekprobleem oplosbaar te zijn. Niet door
middel van een hulpmiddel, maar door het zorgen voor een goede informatie
verschaffing. Een duidelijke aantrekhandleiding, een uitgebreide, en eventueel
meerdere keren herhaalde demonstratie, en een goede voorlichting wat betreft de
verschillende soorten kousen kunnen al heel wat problemen oplossen. Ook moet
aan de gebruiker duidelijk gemaakt worden dat zo'n, enigszins 'lelijke' kous,
medisch gezien zeer nuttig is. Pas als de noodzaak van bet gebruik van elastische
kousen begrepen wordt, zal de gebruiker ze accepteren en dragen.

5.2 Aanbevelingen

Hoewel er geen algemene oplossing voor het aantrekprobleem is gegenereerd, zijn
er uit verschillende gesprekken met hulpverleners en vertegenwoordigers (bijlage
6) een aantal handigheidjes uit de praktijk naar boven gekomen, die het
aantrekken van elastische kousen enigszins vereenvoudigen. Een aantal van deze
bandigheidjes zijn hieronder weergegeven.

1) In plaats van een speciaal aantrekkousje kan ook gebruik gemaakt worden van
een voet van een (oude) panty. Het is niet perse noodzakelijk om deze uit te
trekken.

2) De grip op de kous kan verbeterd worden door rubberen (huis
houd)handschoenen bij het aantrekken te gebruiken. Bovendien wordt hierdoor de
kans op ladders verkleind.

3) Een hulpmiddel moet goed hanteerbaar zijn voor de gebruiker. Dit wil zeggen
dat er geen gebruik mag worden gemaakt van dunne trekkoorden, maar van dikke
koorden of beter, van een touwladder

Dit verslag kan dienen als basis voor eventueel verder onderzoek naar, en het
ontwikkelen van een (algemeen) aantrekhulpmiddel. Het probleem is erg complex,
maar een oplossing is zeer gewenst.
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BIJIAGEN

Bijlage 1 Drukopbouw van een sterk elastische kous

Een van de grote problemen bij het aantrekken van sterk elastische kousen is het
optreden van hoge wrijvingskrachten tussen kous en huid. Deze worden veroor
zaakt doordat de kous bij het aantrekken oprekt van onbelaste toestand naar ge
bruikstoestand. Tijdens het aantrekken komt de kous bovendien in een aantal
ongunstige tussentoestanden omdat bijvoorbeeld het dunne gedeelte van de kous
bestemd voor net boven de enkel eerst over de veel grotere hiel en voorvoet moet.
De druk van de kous op het been resulteert in een wrijvingskracht die het
aantrekken zo bemoeilijkt. De wrijving kan verminderd worden door de druk te
verlagen en/of de wrijvingscoefficient.

Drukverlaging

Een elastische kous is opgebouwd uit elastische vezels, welke tot ringen zijn rond
gebreid of waarvan de uiteinden aan elkaar zijn bevestigd. Afhankelijk van de uit
voering vertoont de kous behalve rek in omtrekrichting (grotere diameter kous)
ook rek in lengterichting (de kous wordt langer). Deze lengterek is niet
noodzakelijk voor de drukopbouw in het been maar voorkomt bij bepaalde
geometrieen van het been afzakken van de kous. Bij onderstaande berekeningen
wordt de lengterek niet meegenomen.

De kous dankt zijn radiale drukopbouw aan het feit dat de onder spanning staande
vezels de kromming van het been volgen. Een uitgetrokken elastiekje op een
vlakke tafel (met kromtestraal oneindig) kan geen druk op de tafel uitoefenen. Er
is een verband tussen (radiale) druk en kromtestraal. Ook zal de druk afhankelijk
zijn van trekkracht in de vezels.

TF

1'11'1'
p

e..,

Stel spankracht S is uniform verdeeld over vezel: ISA I = ISo I = S

SA = -S*ex
So = S*cosda:*ex - S*sinda:*ey
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Voor kleine da mag de druk omgezet worden in een kracht per lengte-eenheid F
met grootte p*R*da [N/m], geplaatst in het midden van het segmentje.

F = p*R*da*sinda/2*ex + p*R*da*cosda/2*ey

evenwicht: I:Fx = 0 I:F = 0y

in x-richting: -S + S*cosda + p*R*da*sinda/2 = 0
in y-richting: 0 - S*sinda + p*R*da*cosda/2 = 0

voor kleine da: cosda = 1 sinda = da

in x-richting: -S + S + p*R*da*da/2 = -S + S = 0
in y-richting: 0 - S*da +p*R*da = 0 Dus S = p*R

Uit de relatie in y-richting blijkt dat p = SIR, hetgeen overeenstemt met de
beschouwingen in de inleiding. Het blijkt dat deze relatie reeds door Laplace was
uitgewerkt.

Drukverlaging is dus mogelijk door verlaging van de vezelkracht en/of vergroting
van de kromtestraal. Er blijkt een relatie tussen beide te bestaan, dankzij Hooke.

Hooke: relatieve verlenging = spanning/elasticiteitsmodulus
o = a/E

Het spanningsoppervlak waarop a werkt is de dikte van de kous t maal de lengte
van de kous, indien er gelijkmatige rek over de gehele lengte verondersteld wordt.
Er geldt dan a =SIt.

o = S/(t*E)

Uitgaande van grote vervormingen wordt de natuurlijke rek 0 als voIgt gede
finieerd:

do = dR/R door integratie: 0 = In(R/Ro)

Samenvoegen geeft: 0 = In(R/Ro) = S/(t*E)
Dus S = t*E*ln(R/Ro)

p = SiR = [t*E*ln(R/Ro)]/R
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Onderzoek naar extreme waarden: stel x = R/Ro en bepaal afgeleide

p(x) = [t*E*lnx]/[x*Ro] = [t*E/Ro]*[(lnx)/x]

p'(x) = [t*E/Ro]*[(I-lnx}/r]

p'(x) = 0 voor I-Inx = 0 dus x=e

De drukfunctie vertoont een maximum voor x = e,
p(e} = 0.368*t*E/Ro

Wanneer de kous wordt aangetrokken wordt de kous in omtrekrichting uitgerekt
en neemt de druk toe volgens p(x). Echter, indien R = e*Ro treedt een maximum
op waarna vervolgens de druk bij verder oprekken afneemt. Gevoelsmatig kan je
ook een maximum verwachten: bij oprekken neemt de kous in omtrek toe en
heerst er een verhoogde vezelspankracht S, maar tegelijkertijd neemt de
kromtestraal R toe, waardoor volgens Laplace de druk moet afnemen.

Dit maximum is helaas niet van praktische betekenis, een (natuurlijke) rek van
groter dan In(e} = I kan waarschijnlijk niet dikwijls door de kous opgebracht wor
den. Er zal sprake zijn van directe breuk, een zeer verkorte levensduur of van blij
vende vervorming. Het oprekken van de kous van RO tot meer dan e*RO is dus
slechts een theoretische oplossing.

Verminderen wrijvingscoefficient

De waarde van de wrijvingscoefficient wordt bepaald door het contact van
kousmateriaal en huid. De huid kan moeilijk vervangen worden en derhalve zijn er
slechts twee oplossingen: kies een ander basismateriaal of maak gebruik van een
tussenstof.

De elastische vezels van de kous zijn bekleed met katoen. Ook de steundraden zijn
van katoen. Men zou kunnen experimenteren met een ander materiaal, met een
kleinere wrijvingscoefficient, waarbij echter draagcomfort, overgevoeligheid en
hygiene niet uit het oog verloren mogen worden. Keuze van een ander
kousmateriaal valt buiten het bereik van deze studie.

Een tussenstof kan blijvend of tijdelijk zijn. Een blijvende tussenstof is bijvoorbeeld
een oude pant. Dit aantrekhulpmiddel blijkt reeds in gebruik te zijn en helpt
sommige gebruikers. Een blijvende tussenstof mag de drukopbouw niet verstoren
en moet comfortabel zitten. Een tijdelijke tussenstof kan of verwijderd worden of
verdampen\oplossen. Een voorbeeld van de eerste is het aantreksokje, een
verdampende\oplossende tussenstof is ons niet bekend. Te denken is hierbij aan
een soort body-lotion die in de huid opgenomen wordt. Het ontwikkelen van een
dergelijk middel zal in samenspraak met de medische wetenschap moeten
gebeuren.



Tel. 023·319317'
KWALITEITSOVERZICHT PER 01·01·1988 rll~~!I~III.

OVERZICHT KWALITEITEN VLAKBREI-KOUSEN (dus met naad!)

DUNA II -C.V.!. bij deoudere, zacht, soepel breiwerk X X .- niet mogelijk X X X .. AB. AD. ADMB. AF. AG. AE
reumatische patillnt

FLEBOVAR II - na slabilisatie van C.V.!.
soepele lengterek X X X .. ia.Duna X X X .- AD

met een klasse III kous

NEOVAREX II X X X -. ia.Duna X X X .. AB, AD. ADMB, AF. AG

FLEBODUR III - nabehandeling zware oedemen soepele Iengterek X X X X ia. Flebovar X X X .. AD
- varikeuze ulcera

NEODURELNA III • posttrombotisch syndroom prima draagkomlort door X X X -- ia, Neo Va,eK X X X .. AB, AD, OF, ADMB. AF, AG
verwerking van katoen en Duna

NEODURElNA IV - posttrombotische ulcera prima draagkomlort door X X X _. ja, Neo VareK, Duna X X _. .. n.v.\.
SPECIAAl • secundair Iymloedeem verwerking van katoen en Neo Durelna

NEODURELNA IV • primaire Iymloedemen prima draagkomlort door X X X .. ia. Neo Durelna en X X .. -- n.v.\.
SUPER - elelantiasis verwerking van katoen Neo Durelna Spec.

OYERZICHT KLASSE-INDElING KONFEKTIEMATEN lABEL SAMENSTELlING' TEENUlIY' MAATWERK
(druk op B-maat = 21 em omvang) YARIIEX VLAKBREI KWAlIIEITEN NR • naluurrubber O=openteen In maatwerk zijn aile gang-

klasse mmHg kPascal Maat A XV B C 0 E F G
KAT.kaloen G • gesl. teen bare uitvoeringen leverbaar
MN • mousse nylon

I < 25 < 3,3 5 19 31 19 31 29 33 41 48 SR • synlh. rubber
_•• n.v.\.

II 25·35 3,3 - 4,7 6 20 32 20 33 3t 35 43 50
III 35-45 4.7 -6,0 7 21 32 21 34 32 36 44 51
IV 45-70 6.0-9.3 8 22 33 22 35 33 37 45 52

9 23 33 23 37 35 39 46 55
10 24 34 24 38 36 40 48 57
11 25 34 25 39 37 41 50 60

LENGTEMATEN: zA - t 7 aD-41 aF.62 aG-70
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Tel. 023·319317'
KWALITEITSOVERZICHT PER 01·01·1988

OVERZICHT KWALITEITEN RONDBREI-KOUSEN dus zender naad!

LUXOVAR • lichte steun bij slaand zeer lijn breiwerk -- X X div. modieuze tinten -. X AF. PANTY
CHIQUE beroep en zwangerschap zwangersch. PANTY

LUXOVAR II lijn breiwerk -- X X div. modieuze tinten X X X X AD, AF, PANTY AD. AF. PANTY, AM
ELEGANCE

• varices metlichte
AG,AGHEUP

oedeemvorming

LUXOVAR II
• na scleroseren en

lijn. zacht breiwerk X X topaas en perle X X X X AD, AF, PANTY AD. AF. PANTY
COMTESSE

opereren van varices
AG,AGHEUP

LUXOVAR II - steun bij staand beroep soepele Iengterek -- X X beige -- X AD. AF. PANTY. EN ~
en zwangerschap AD ook in blauw-grijs

• varices

RONDURSOFT II • lichte veneuze zacht. solide X X X X licht-beige X X X X AB,AD.AG, AB. AD. AG. AGHEUP
insulficientie breiwerk AGHEUP

blauw en grijs -- _.
X

RONDUR KATOEN III - nabehandeling open been solide breiwerk X X X X licht-beige X X X X AB,AD.AG, AB, AD. AG. AGHEUP
- malig oedeem bij varices draagkomlort door AGHEUP
- tijdens en na scleroseren veelkatoen

OVERZICHT KLASSE-INPELlNG SAMENSTELLING' TEENUIW KONFEKTIEMATEN TABEL
(druk op B-maat- omvang 21 cm) NR = natuurrubber Bij Varitex rondbrei kwaliteiten o -openteen VARITEX RONPBREIKWALlTEITEN
klasse mmHg kPascal KAT - katoen is geen wisseling mogelijk in G = gesl. teen Maat B C" G"

I < 25 < 3,3 MN - mousse nylon de kwaliteit van het breiwerk -- - n.v.l. 0 20 em 33 em so em
II 25-35 3.3-4.7 SA • synth. rubber t 2tcm 34 em 51 em

III 35-45 4.7 ·6.0 2 22 em 35 em 52 em

IV 4~-70 6,0-9,3 3 23 em 37em 55 em
4 24cm 38 em 57cm

"lulnlrolemalen

LENGTEMATEN
zA- 17 aD- 41 aF- 62 aG.70
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FABRIEK 'IAN ElASTJEKEN KOUSEN

~~~~~"o~':Ct:
8· 6770 SAINT·LEGER Teleta. )9.3: 63 _. ~<c'

PRIJSLIJST Seint·Uget 1 1 90

EUROFORM - EUROSTAA - NEOSTAR - EUROOEM - EUROTEX EUROFORM - EUROOEM
KI.3 KI.2 KI.2 KI.3 10.2 10.4

Conteet,a Maatwe<k Maatwerk

Spec aaI Super

AD 4 12, 132.00 11\ ('\.

ADm board 14 152.00 17 ('\1

AF 10;, 174.00 19t .oc
AG l' 7 20400 2' 01
AS -
OF 33
OF m. b. 3!i. - -
Panty 144 2 24000 2540C
AG + ~ukk... l!iA , 25800 27200

Open h,el8n u,tslu,ten OP venoelc GeslOlen lenen /8.00 p. pro
Tet 65 em lengta - AF Sij.., dii-omvang van r..- dan 60 em wordt AG be<ekend longeacht de lengtel.

10.1 EUROPERL - EURONYL - EUROFI.£X II ARMKOUSEN • per atull

Conlect.. Maatwerk In alia kwal'telten met raaa

AG - Annkoua + (loaM' hllndKho.-. 110.00
AD 7400 120.00 CG Annkoua van DOl. tot okMl 74.CO
ADm.~ 88.00 132.00 OF - EJlebooakoua 44.00
AF 9800 144.00 AC - HendachoWl met of ZOncl8r duun 36.00
AG 11000 170.00 Ving.,. per rtuk 10.00

EURENlA EUROLUX VAABEL - SOUPLESSE EURONOO
Mat... : 0-1·2·3·4 KI.2 Met... : 0·1·2·3·4 KI.2 ~ten: 0-1·2·3·4 10.2 Maten: 1·2·3·4-5 KI.3
Confectie Maatwerk Conlaella M••twarll Confectia I Maatw.rIl ConIact'. I Madl .... "··

AD 48.00 88.00 48.00 88.00 58.00 I 80.00 58.00 ! ao.co
AF 1I0.OQ 58.00 IU. 88.00 , 1111.00 I 9400
AG 90.OQ 88.00 'o. 74.00 1 14.00 ~04 00
P.ntY 104.00 7ll.00 1 4. 88.0(; , 1 88.00 , 124.CO
P.ntY EB 114.00 8ll.00 14. 100.00 , 1 100.00 134:0

Panty~braalrle I 108.00" II.Imach 98.00 134.00 98.00 134.00 108.00 142.00 142.00
Panty EB e-- I I.'mach broalcill 110.00 148.00 110.00 148.00 120.00 150.00 120.00 I 150.00
AG + HauD8tukk... 110.00 148.00 '10.00 1411.00 120.00 , 1:>u.00 I 120.00 : • 50.CO

AlIas Iev8IiIur In 1Icht. Idaur. indian gewugd. a, UIt8IuItend In 'n 1Icht. kleur.
Panty·EB- panty met broakja ..- zWangaNn. 11II gaakMn 1_ .... to_ V08lIangta of aa-- v""-'"
T.illebMd V8I1 Inad aIeatIak + 11 12.-
E1laboogatu1c1lan 11 38.- per r--. VoatIangte 8- Sc:MMmut 38-37 Qua bij gnlot.n I.... .
Gotdala : 11 50.- VoatIangt. 9 - ~88t 38-39 tl8.. 2:9·319·3:10 enz.
Panty met QUIp + 11 18.- VoatlenQt. 10 -~••t 40-41
Rubbat~_ 11 2.80- per p_. - .- .- . - . - . - .- .- .- . - . - . -
MutpIank 11 50.- per atuk. ZMII .Varo tOft_ fl. 3.95- p. lube
Archiaflulart... fl 0.20- per stull. Patcm... 11 3.75- p.•lull.
Confec:tle met 3 .fwijIdngan ia maatWarll.
Zltk...... 11 80.-

ISiIlconaband fl 12.- p. p. 8ROEKHOOGTE PANTlES
Et~1I40.- HOOGTE HEUPSTUKKEN. IN CONFECTlE:

EUROLUX - EURENIA - VARIa. SOUPLESSE KI.2 EURONDO KI.3

'Aalen 0 I 2 3 4 1 2 3 ~ :

G.T. p.ntin 28cm 28em 30 em 32em 34em G.T. pantie. 26cm 28em 30em 32 em 3J.:m
Patr. maat 32/34 36/38 40/44 46/50 52/ 54 ' PStr. meat 32/34 36/38 40/44 ~6i50 5~ Sol
Patr. ma.t on em 52/88 62170 72/82 84/94 102'110 IPatr. maat ,n em 52:68 62170 72;82 34/94 102 i ~:

G.T. Heupslukk... 23 24 25 26 27 G.T. Hausptukken 23 24 2S 26 27

SIIpbroekja : aile met... : GT 25 em.

':"Ie pt'ilan ,n gUICl8na par ~. e.el. 8.T W
"~S10''"' (Ill*'. llcog latoaf B. T 'N open leN" a :aag (ar'e! B T 'N

L-w.e:~"'"
llMallngacondiliaa: 30 ...,... a1....1 "'"0.
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Bijlage 3 Lijst van Bernink

~ van eJ..astische kousen op de Nederlanise narkt.
cp vermek van de VerenigiIq van Nederlarrlse Ziekenfon:l.sen, in het verleden cpgestel.d <bor B.P. 3ernink, arts.
Zijn wer:k IoOtdt voortgezet. d::lor de ta::hnisch! o:::nmissie van de V.N.Z. en Orth::>l::ania.

3.3 kilo Pascal .. 25 Inn kwik.

Maat * h:luit in, dat de falJrikant op;eeft ko.lsen "naar llBat" te ktrlnen naken, 2X:I'rler in het l:reisel te neemeren
of te 1lIi.nderen. Dit is tec!nisdl gezien sle::hts binnen ~de rIa1W!! grenzen m:x;elijk.

In crilerstaan:l 0IIer'Zicht zijn niet die eJ..astisc:h:! kous!n cpplO'lel die in princ:ife best:erd zijn an d:Jar neerd!:re
pati.ent:en~ te IoOtCen, :zoals OOspitaalkoJsen voar trari:xse-prq:ilylalce en~ teL"~ van
zwad1tels.

A. 'IBI!R1lPl!lJI"9 8 8~ l'D:Sfi Peil.dat1Jm jarJJaJ:i 1989.

Drul<waarde in Inn ~per Fal:a::ikant Ve:Dcri jcj:laar MEdis::he inticatie
kwik bij een st:raal f~ net: zader
op de B-maat van (naar afnemrrle na.!d naad
3.34 en. (anvan;s- dr\lkwaarde) II 0 ill 0
maac 21.0 an.l III ~ III ~

III .... C1" ....
C1" l1) l1)

0 0
C1"

*
C1".... ....

l1) l1)

:au:ofoIIll $.Iper Varcdau (Vanl X
rmofOCll spciaal van X

lUasse 4 Emojan sup!r Van X El.efantiasis. ~ ZWilre
55 Inn. l<wik Go1dpJnkt OUr SChiebler (SChI X X lymfoEde:nen, uitsluiteni
en 00;er T.R.N. 4 Anvarer: (An) X i."1 er:trE!l& geJallen, ria

Juzo-He1astic 3024 Julius zorn (Jul X X veItlrijvirq van het OErlean
Nee Ourel.na speciaal VatiteK CVbcI X d::lor a:up:essie-th!rapie
Nee 0Jrelna $.Iper vtx X
Vitasan KL 4 Paxt!es (Pal X X
VE!1Cttain tx'Ofil 4 BaJedeim (Bf) X

Sigvaris 505 Gan:zcni (Ga.) X 1.~van~
K1asse 4 Ell:ra:1Em spEciaal van X tI'lraitx:tis:. ulce:r:a cruris net:
45 tot 55 mn. kwiJt Venofit 114 KurlJt (KIll X X ste:dte neiqi:q tot: oedeen-

S1JWlex spaciaal Kuyten (1I:y) X ~ en/of bij staarrle
Lastic ect:ra 1328 Pezet: (Pezl X X beroepen
Jobst lQ. 4 Jot:6t (Jol X 2. Lichtere qevallen van

l~

Supplex Ky X X 1. NabeIlartielin; van var:ikeuze
Kc:npri.'llIr ect:ra Ky X X ulce:r:a cr.Jris.
VeJXCrain Profil 3 Bf X 2. Niilbehan:ielirq van ~thr<Jli»-

Klasse 3 VE5'Id:rain strcn;r 3 Bf X X tis::he ulcera net: 9""..J:in;e
35 tot 45 Inn. kwiJt DXt:us Our SCh X X oe:3eEImei...""in;J enlof bij minder

Yen Our SCh X X belasterde bero:pen.
Goldpunkt roanal SCh X X 3. Uitgebreide varic:ese net: steI:Xe
Vitasan Kl 3 Pa X X ClI!Cesm.oIIlli.nJ•
Vencfit 111 KIl X X 4. 0i!deenM:mnirq bij rs:idiverertl.e
Perlflor 222 Ku X X l![}'Sipelas (ncgelijlt aanrank.e-

Rordur kat.c>'!n Vbt X X lijlt ncq een icla.sse l'1:qerl.
Nee 0Jrelna Vbc X X 5. Graviditeit :ree steIXe aDeem-
Flelxrlur Vbc X X vcmnirq.
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Drl.lkwaarde in mn Merl<naarn per: Fabrikant verlcri jcj:laar Medi.sc:1e Wi.catie
kwiX bij een st:raal fabrilcanl: tree ZO'lier
opde~van (naar~ naad naad

3 .34 an. (atlVllII3l'"" drukwaatde) 0 0
El 0 El 0

IIUt 21.0 an.) ~ ;:l III ;:l
III ,.., III '""C1' ~ C1' ~

0 0
C1' * C1'
J-'o J-'o
~ ~

Juzo-Hel.astic 3023 JU X X 6. Als ax:nKo.1s bi. j !eCI.1"Xla.ir 1j!Itf-

Vervolq klasse 3 JuzcHlelastic B.W. 3023 Ju X X oe:1esn van de CIlJII b.v. na IIB18

Juzo-Varin s:lft 3513 JU X X anputatie (uitsluiterd~
Juzo-Varin super 3533 Ju X X wedt).

ElJra:Um Van X X

EDrofcmn van X X

!lIl:al:lo \an X X

<nyx 1281 Fez X X

Lastic Stark 1325 Fez X X

Felt 3 lin X X

'Im 3 lin X X

S!B!r 3 lin X X

Sigvl!lris 504 Ga X

Medi fatte WeCo (We) X X
Jobst IO. 3 Jo X

Supplex S Ky X X
Ka1privar ~aal Ky X X

Sheer 2 lin X X
Em'ot:.ex van X X 1. Bij o.JJere en re.mrt:ische
D.Jrostar \an X X ~, voor wie !'let aan-

K1asse 2 Neostar van X X trekken van zwaardere koJsen te
25 tot 35 mn. kwik EJrenia \an X X bezwaarlijlc is.

Varl:el Van X X wel steeds de ZWIilrst ncgelijke
n:olux: \an X X kDJs '.OCXSdlrij\e1).
So1[ilesse \an X X 2. Diffuse vati.oc::se tree lic:hte
Radur sXt Vbc X X ~ bi.j belasterd
Nee VarEllC Vbc X X ~.

~ <:aIItesse Vbc X X 3. Beginneni~
FlelxNar Vbc X X syrmoan.
Duna Vbc X X 4. Gravi.di.teit III!t 1lBt.ige

Nee I:Ula Vbc X X oedeetM:n:mirq•
I.l.MMIr Vbc X X 5. 0El:lesn na trama en fracturen.
LlJlccvar Elegance Vbc X X 6. De lichtste koJsen uit deze
Sigvaris 202 Ga X groep zijn edt gesch:ikt \QOr

Sigvaris 503 Ga X thr~laxe bi.j I::ei
Sigvaris 802 Ga X rust, cperatie e.d.
Sigvaris 902 Ga X

Sigvaris 952 Ga X

Sigvaris972 Ga X

Vencuain strtn; 2 Bf X X

Verxtta.in !10ft IO. 2 Sf X X

vEIflCI:.rai.n I;I:Ofil IO. 2 Bf X X

Venct:.rain o:l1ar: 2 Bf X X

Juzo-Varilast 3612 Ju X X

Juzo-ti:lstess 2502 Ju X X
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Dru1<waaI:Ue in mn Mel:knaau per . Fabrikant: VeDcrijcpaar Medisctle iniicatie
kwik bij een straal fabrikant: IlS:; zcnier
op de B-!rBat van (naar afnarerrle naa:i na.:d
3.34 an. (al1IIi!Ill3'S"" drukwaaI'del = n = n

III 0 III 0
maaI: 21.0 an. l III ::l III ::l

rT .... rT ....
III III
n n
rT * rT
~ ~

Juzo-fi:lstess pm=y 2582 Ju x X
Vervolg k.lasse 2 Juzo-Varin soft 3512 Ju X X

Juzo-Helastic 3022 Ju X X
Juzo-Helastic B.W. 3022 Ju X X

Juzo-Helastic B.W. 3512 Ju X X
Juzo-Varin S.1per 3532 Ju X X
Juzo-Lastic 3002 Ju X
Florec Nt. 121 Ku X X
Venofit 101 Ku X X
Venofit 100 Ku X X
Lastcf1.elt 142 Ku X X
Perlflcr 221 Ku X X
Topas 1280 Pez X X
Lastic 1300 Pez X X
Rubin 1250 Pez X

Brillant 2002 Pez X

VEIl SCh X X

~1caraIct SCh X X

Star Catlxn SCh X X

Veni~ SCh X X
00Icb.Is mit Naht SCh X X
Dok:bJs d1ne naht SCh X X
Vitasan Kl 2 Pa X
Sheer An X X
santylux An X X

Medi S.1per 75 Kl 2 We X X

Medi plus Kl 2 We X X
Jebst Kl 2 Jo X
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Drukwaarde in lltn Merl<l'laan pet' Fabrikant VeI:Xri j9:laa.r Me::ti.sc:he ird.icatie
kwi.k bij eel sttaal fabriXant met: zarler
op de &-maat van (naar afnererde Mad Mad
3.34 en. (CJlIVlll1,js- druJo,laarde) :3 0 :3 2
Illllat 21.0 en.) III :;l III :;l

III "" III ,.."... (1) rT' (1)
() ()
rT' * ...... ...
(1) (1)

Varitex club vt.x X
lQ.asse 1 Varitex chic. vt.x X
Minier dan Emq:erl vau X De zwaaIdere koosen uit deze gr~
25 nm. IGoIi.k D.lralyl Van X X te wrstreklcen bij

Euroflex van X X zeer lichte~,
Karprivar Ky X X matiqe vario::se IlI!t lichte oe:ieen-
KarprilUlt Ky X neiJ;in;
Sigvaris 601 Ga X en bij ~svaricase
Sigvaris 651 Ga X zemer oedesn.
Sigvari.s 676 Ga X
Sigvaris 801 Ga X Bij bel.asten:!e be:I:'ce!;:en cliEtt een
Delilah 1400 Ga X Iccm uit de c;roep net eel

Delilah 1401 Ga X druloe.atde van 25-35 nm. llwik
Delilah 1403 Ga X ver.rt:r:ed: te 1G:den.
Delilah 1405 Ga X
Delilah 2002 Ga X De l.ic:htere icoJsen uit deze groep
Delilah 2012 Ga X te Vl!tStredcen als
Scmson 2001 Ga X ste.1I'lk.aJs bij n=ale extxEllli-
samscn 2011 Ga X teiten bij bel.astenie beroepen,
Jl.IZO'ibstess 2501 Ju X X tijdens de II'BStruatie,
Jl.IZO'ibstess panty 2581 Ju X X bij I:eginnenie graviditeit,
Juzo-Varin 9.lpar 3531 Ju X X bij lichte vario::se zader aDeen
Vend:rain color 1Q. 1 Bf X X en bij ~ofylaxebij
Vemt:rain s:lft 1 Bf X X erfelijlc I::elaste~.
Vitasan Kl 1 Pa X
ID1a 2 An X
Lastxlflex 141 Ku X X
Verofit 130 Ku X X
Msti. S.lper 75 1Q. 1 We X X
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Bijlage 4 Brochure Het gebruik van sterk elastische kousen

Indien de betreffende brochure niet is bijgevoegd, kunt u
deze verkrijgen bij:
Technische Werkwinkel Gezondheidszorg
Technische Universiteit Eindhoven
W-Hoog 4.145
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
telefoon 040- 47 2008 (bureau BMGT)
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BijIage 5 Contacten

16/02/90 14.00 uur Sittard
M.AH.G. Houben
Technisch Adviseur
Centraal Ziekenfonds Sittard
Wilhelminasingel 39
Sittard
04490-95656

Aan de ziekenfondsen zijn technisch adviseurs verbonden die voortdurend de kwa
liteit, de doelmatigheid en de prijs van de voorgeschreven huIpmiddeIen controle
ren. De adviseur voor Oost-Brabant is Dhr. Hagelaar (040445252) die echter om
persoonlijke omstandigheden in februari en maart niet beschikbaar zou zijn. Regio
Sittard is het meest nabij gelegen , waar Dhr. Houben als technisch adviseur is
verbonden aan het Centraal Ziekenfonds Sittard.

Na een inleiding over de TWG is gesproken over de medische achtergrond van
een lymfodeem. Door aanleg of medicijnen kan er sprake zijn van gebrekkig
functioneren van het aderlijk stelsel (grovere structuren) of het lymfatisch stelsel
(vervolg van het aderlijk stelsel, maar dan de fijnere celstructuur). Operationele
oplossing worden geboden door het aanbrengen van shunts (overbruggingen slechte
gedeelten) of door het onbruikbaar maken van een ader, waardoor nog
functionerende aders de taak moeten overnemen. Het onbruikbaar maken gebeurd
d.m.v. doorsnijden of scleroseren (het laten aaneenkleven d.m.v. suikerinspuiting).

Voor opppervlakkige vaatproblemen kunnen ook elastische kousen gebruikt wor
den. Het been moet dan weI stationair zijn, d.w.z. oedeemvrij gemaakt door middel
van een andere methode. Bij een niet-stationair been of bij een open been zal er
vaak gezwachteld worden.

Elastische kousen worden voorgeschreven door een specialist (dermatoloog/cardi
oloog/fleboloog) of door de huisarts. Laatstgenoemde recepteert vooral naar aan
leiding van spataders (varices). Het komt voor dat de specialist of de huisarts zelf
de maat neemt, maar vaak wordt verwezen naar een bandagist. Laatstgenoemde
bepaalt naar aanleiding van de voorgeschreven drukklasse de soort kous en het
materiaal en neemt de maten van de persoon.

Sterk elastische kousen vanaf klasse 2 komen voor gedeeltelijke vergoeding door
het ziekenfonds in aanmerking. De voorgeschreven kous moet weI behoren tot de
zgn. lijst van Bernink en per jaar worden maximaal 2 paren vergoed.

De drukopbouw en de absoulute druk zijn nauw getolereerd. Drukafbouw richting
heup moet afvoer mogelijk maken, terwijI een te Iage absolute druk helemaal niets
teweegt brengt en een te hoge absolute druk atrofie van de weke delen tot gevolg
kan hebben. Laatstgenoemde wordt bij goed voorgeschreven kousen ook weI eens
waargenomen in de kniehoIte, waar bij veel zitten langdurig hoge drukken kunnen
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optreden t.g.v. grote oprekking en dubbelzitten van de kous door het buigen van
de knie.

Het aantrekken van een sterk elastische kous kan vergemakkelijkt worden door het
gebruik van het aantreksokje of een voet van een oude panty. Enige lengterek van
de kous is noodzakelijk om afschuiven te voorkomen. WeI zou een elastomeer
kous een hogere "rekweg" bezitten dan een kous gemaakt van natuur rubber.
Hierdoor zou de elastomeer kous gemakkelijker aan te trekken zijn. Als nadeel
werd echter genoemd dat laatstgenoemde kous aIleen binnen ruimere
tolerantiegrenzen te fabriceren zou zijn (hetgeen overigens door Dhr. de Klerk van
Varodem ontkent werd).
Dhr. Houben vermoedt dat de meeste aantrekproblemen niet bestaan in de thuissi
tuatie, omdat thuiswonen nog enige mate van mobiliteit vereist. Bij immobiliteit
daarentegen kan er veelvuldig sprake zijn van overgewicht en stijfheid.

Binnen de groep van technisch specialisten is er al vaak over een aantrek
hulpmiddel gedacht. Het ideale hulpmiddel werd niet gevonden, hoewel het aan
trekhulpmiddel van Varitex in overleg met hen ontworpen is.Binnen de groep heeft
ieder een eigen specialiteit. Dhr. Vermeulen is gespecialiseerd in sterk elastische
kousen.

Dhr. Vermeulen
Technisch Adviseur
Ziekenfonds Amersfoort en Omstreken
van Aspel van Wijckstraat 55
Amersfoort
033-646911

24/10/88 14.00 uur Eindhoven
Kok van der Meij
Productbegeleider
Varitex
Postbus 723
2003 RS Haarlem
023-319317

Tijdens een open dag van de kruisvereniging Eindhoven is er contact geweest met
Dhr. van der Meij. Omdat dit het eerste geprek met een fabrikant was is er vooral
gepraat over soorten kousen, de werking en medische indicatie. Ook Varitex
onderkent een aantrekprobleem en heeft een eigen aantrekhulpmiddel op de
markt gebracht. Er zijn mensen die er baat bij vinden. Verder is Varitex zeer
geintereseerd in de bevindingen van de TWG temeer zij erkennen dat er een zeer
grote markt voor zou zijn. Dhr. van der Meij is zeer behulpzaam en voorziet ons
van nieuwsbrieven en een handboekje.

Inmiddels is vernomen dat Dhr. van der Meij niet meer bovenstaande functie
bekleedt.
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06/03/89 21.00 uur telefonisch
Josef Schutjens
Productbegeleider
Sigvaris Medical Stockings
Importeur: Alvab B.V.
De Bloemendaal 23
5221 EB 's-Hertogenbosch
073-212565

Dhr. Schutjens is productbegeleider van Sigvaris kousen, door Alvab gei'mporteerd.
Het betreft bier rondgebreide confectiekousen in de 4 drukklassen. Ook hij toont
interesse in de ontwikkelingen bij de TWG, daar ook hij een aantrekprobleem
onderkent. De problemen kunnen voorkomen worden door gebruik te maken van
rubberen handschoenen, het aantreksokje en een kous met zo min mogelijk lengte
rek.

Dhr. Schutjens vertelt dat er drukmetingen aan elastische kousen zijn verricht door
de TUD. Navraag lever~ in eerste instantie weinig op, het gaat primair om bet
meten van de absolute drukken.
TUD Centrum Mediscbe Tecbniek
015-784066
Mevr. Boeket (parttime arts)
Dhr. Smeets (coordinator)
015-686167

Dhr. Scbutjens heeft informatie en een aantreksokje gestuurd, welke echter nooit
de TWG bereikt hebben.

02-04-90 10.00 uur Whoog
R. de Klerk
Verkoopleider
Varodem
Keurmeestersdreef lOla
6216 EC Maastricht
043-473220

Via Dhr. Houben van het Centraal Ziekenfonds Sittard is er contact geweest met
Dhr. de Klerk, verkoopleider van Varodem, een belgische fabrikant van maat- en
confectiekousen. Zijn werk bestaat grotendeels uit bet oplossen van problemen bij
kousgebruikers, waarbij aan- en uittrekproblemen veelvuldig voorkomen.
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Meest opvallend aan Dhr. de Klerk zijn betoog was dat volgens hem de meeste
problemen voorkomen hadden kunnen worden door de gebruiker een juiste kous
aan te meten. Hoewel hij erkende dat er voor een bepaalde groep mensen altijd
een aantrekprobleem zou blijven bestaan (ongelukkige maten) was hij van mening
dat er veel verbeterd zou kunnen worden.
- Door artsen en specialisten worden typen kousen langer dan noodzakelijk voor
geschreven. Ben kous tot aan de knie is vele male gemakkelijker aan te trekken
dan een panty.
- De opgegeven maten zijn niet goed. veel voorkomend is een te korte voorvoet
lengte, waardoor een vensteroedeem kan gaan ontstaan. Wordt dit geconstateerd
door de arts, dan wordt voortaan een gesloten teen voorgeschreven, waardoor het
aantreksokje (essentieel) niet meer gebruikt kan worden. Dit is de verkeerde op
lossing, de juiste voorvoetmaat had opgemeten moeten worden (tot aan de tenen,
per schoenmaat 0.66 cm).
- De bandagist moet veel meer rekening gaan houden met het aan- en uitttrekken
bij zijn advies naar de gebruikers toe. Niet meer aIleen kijken naar de esthetische
waarde maar ook naar het aantrekgemak. Vlakgebreide kousen zijn gemakkelijker
aan te trekken dan rondgebreide.
- De bandagist moet meer kijken naar de mobiliteit van de gebruiker. Veel
beweging vereist een hogere lengterek, maar trekt daardoor ook moeilijker aan.
Binnen drukklasse en type heeft men vaak de keus tussen de verschillende soorten
met hun specifieke lengterekken.
- De gebruiker moet beter letten op de gebruiksaanwijzing en/of om betere uitleg
omtrent het aan- en uittrekken vragen. Veelvuldig is er sprake van onkunde.
- Ook hulpverleners moeten betere technieken aangeleerd worden. Het hanteren
van kousen zou in de opleiding opgenomen moeten worden. Vaak wordt een zelf
ontwikklede methodiek gehanteerd welke het been niet fIxeert. Instructie door een
kousenfabrikant kan hier verbetering in brengen.
- Voorzichtig sprak Dhr. de Klerk over een "upper-nasaal" probleem bij de gebrui
ker, waarbij het lichamelijk niet onmogelijk is de kous zelf aan te trekken, maar
waar de gebruiker de hulp van een hulpverlener prefereert.
- Het komt voor dat er aan-en uittrekproblemen ontstaan omdat de gebruiker een
zodanig volume vertoont dat zelfstandig aantrekken onmogelijk is.

Bovenstaande adviezen zijn volgens Dhr. de Klerk door het St. Antonius verzorgin
stehuis te Horst met succes opgevolgd (fysiotherapeute Anja Cuperus contact).

Enkele getallen en losse opmerkingen:
- Voorschrijving van een kous gebeurt voor 40 % door de specialist en voor 60 %
door de huisarts. Verstrekking vindt voornamelijk plaats door de bandagist.
- In 80 % van de gevallen kan een AD kous voorgeschreven worden (kous tot aan
de knie).
- Van de vergoede kousen vallen er 80 % in klasse 2, een enkele in klasse 4 en de
rest in klasse 3.
- Bij Varodem is sprake van 60 % maatwerk en 40 % confectie, wat vergeleken
met andere fabrikanten relatief veel maatwerk inhoudt.
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- Mobiele personen krijgen 10 % lengterek voor een vIakgebreide kous en 30 %
Iengterek voor een rondgebreide kous, terwijI voor een immobiele gebruiker 5 %
Iengterek (vlakgebreid) volstaat.
- Een kous moet 130 % omtrekrek kunnen hebben. Een voorkomend gevaI: maat
boven enkel 21 em, wordt op 15 em gebreid, maar moet weI over 30 em hiel-wreef,
dus 100 % oprekking.
- Een AD kous kost ± f80. = terwijI een panty f2oo. = kost.
- In Nederland worden er jaarlijks in totaal zo'n 100,000 kousen verkoeht.
- Op kousen met gesloten tenen rust het hoge BTW tarief, op kousen met open
tenen het Iage.
- De zo vaak gehoorde allergie voor natuurrubber is eigenlijk een allergie voor de
gebruikte kleurstoffen.
- Wie een kous uit krijgt, kan hem ook aantrekken.

Dhr. de Klerk was zo vriendelijk een monstereatalogus op te sturen.

16/01/90 telefoniseh
informatieeentrum IDC
030-316416

Het informatieeentrum IDC heeft de taken van de Stichting WarenOnderzoek
Gehandicapten overgenomen en handelt ook de aanvragen voor brochures van
deze stiehting af. Aangevraagd is de brochure Kousaantrekkers. Hierin wordt
geeoncludeerd: "Het aantrekken van een elastisehe kous Iukt met geen van de
onderzoehte kousaantrekkers.

12/88 Eindhoven
Bart Jansen
Kruisvereniging Eindhoven
Don Boseostraat 4
Eindhoven
040444435

Ter (medisehe) inleiding van de probleemstelling is gesproken met dhr. Jansen. Hij
is verantwoordelijk voor de wijkverpleging in Eindhoven en bemiddelt in het
gebruik van huIpmiddelen. Hij onderkent het bestaan van het aantrekprobleem en
is zeer gei"nteresseerd in eventuele oplossingen. Zelf heeft hij ook enige ideeen.
Het bokje (bijlage 6 kousenaantrekker op standaard, Maatwerk) zou eigenlijk
beweegbaar moeten zijn: beginstand sehuin om instap met gestrekt been te
vergemakkelijken en eindstand verticaal. De bestaande hulpmiddelen zijn volgens
dhr. Jansen niet aItijd gesehikt voor de gebruikers: zo hebben veel huIpmiddelen
veel te dunne trekkoorden. Een touwladdertje voldoet beter.
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9/90 telefonisch
Anja Cuperus
Fysiotherapeute
S1. Antonius Verpleegtehuis
Dokter v.d. Meerendonk 2
5961 HG Horst
04709-2222

Na een inleiding over het probleem was mevrouw Cuperus bereid haar project
omtrent sterk elastische kousen toe te lichten. Enkele jaren geleden is zij, na een
cursus lymfodrainage, in het verpleegtehuis er toe overgegaan ulcus cruris (open
been) als een integraal probleem te beschouwen. Nieuwe bewoners worden bij
binnenkomst correct opgemeten en een adequaat behandelplan wordt indien nodig
opgesteld. De juiste kous wordt voorgeschreven en de gebruiker krijgt een goede
instructie. Ook hulpverleners zijn bij het project betrokken: zij moeten problemen
in en vroeg stadium herkennen en hebben daartoe onder andere een instructie
gevolgd. Het project is zo succesvol dat zelfs niet-bewoners voor advies komen.
Mevrouw Cuperus verzorgt zelfs exteme instructies. Gebruikers maken zoveel
mogelijk gebruik van zelfzorg en er bestaan haast geen klachten meer omtrent het
dragen van de kousen.
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Bijlage 6 Bestaande hulpmiddelen

In deze bijlage wordt de noodzaak van een aantrekhulpmiddel bediscussieerd, de
vraag waaraan een aantrekhulpmiddel moet voldoen wordt gesteld en bestaande
hulpmiddelen worden geinventariseerd en geannalyseerd.

6.1 Noodzaak van een aantrekhulpmiddel

Een bepaalde groep gebruikers is door de reeds genoemde problemen echt niet
meer in staat zelfstandig sterk elastische kousen aan en/of uit te trekken. Zij
hebben hierbij hulp nodig. We kunnen de vraag steBen welke soort hulp noodza
kelijk is of voorrang geniet: hulp door een hulpverlener of door een hulpmiddel.
Deze vraag is essentieel daar de wenselijkheid of noodzaak van een hulpmiddel
aan de orde is.

Een afweging kan gebaseerd zijn op economische gronden en op de gevolgen voor
de kousgebruiker en de hulpverlener. In het kader van dit verslag is gekozen voor
een summiere opsomming van de voor- en nadelen van een hulpmiddel.

Voordelen:
eenmalige aanschafkosten in tegenstelling tot dagelijkse kosten (professionele
hulpverlener);
vergroting van zelfzorgmogelijkheden. Men is zelfstandig tot meer in staat,
hetgeen als positief ervaren wordt. "Self-care has purpose. It is action that has
pattern and sequence and when it is effectivily performed contributes in
specific ways to human structural integrity, human functioning and human
development" [Orem, 1985]. In de praktijk kan dit betekenen dat een gebrui
ker niet meer op de hulpverlener hoeft te wachten om te kunnen opstaan;
verminderde belasting hulpverlener.

Nadelen:
verminderd persoonlijk contact en sociale controle;

Een algemene vergelijking wordt bemoeilijkt door de vele soorten van
professionele hulpverlening en de bijbehorende financiering, en het vaak sterk
individuele karakter van het probleem (is professionele hulp toch al noodzakelijk
voor andere handelingen, hoe wordt de hulp van een hulpverlener ervaren etc.).

De schrijvers van dit verslag zijn van mening dat er gebruikers zuBen zijn die een
hulpmiddel prefereren boven de hulp van een hulpverlener. Ook zijn zij zich
bewust van de niet onbeperkte mogelijkheden die bestaan bij het verlenen van
hulp. Zij zien daarom een bepaalde noodzaak en wenselijkheid van een aantrek
hulpmiddel.



41

6.2 Eisenpakket

Een hulpmiddel zal minimaal die taken moeten kunnen ovememen die niet
verricht kunnen worden, welke noodzakelijk zijn om zelfstandig een sterk
elastische kous aan te kunnen trekken. Er is een duidelijk onderscheid tussen een
bewegingstaak (positioneren en leiden) en een krachttaak (overwinnen wrijving cq.
oprekking). Daamaast moet het hulpmiddel gehanteerd kunnen worden door de
gebruikersgroep, mag het niet afschrikken en bestaan er financiele limieten.

Er is hier geen expliciet (maten etc.) eisenpakket samengesteld, daar reeds in de
globale ontwerpfase van een eigen kousaantrekker gebleken is dat het combineren
van bewegingstaak en krachttaak tot een universeel hulpmiddel voor aIle gebrui
kers niet mogelijk is.

6.3 Bestaande hulpmiddelen

Fabrikante~ importeurs en verkopers op het gebied van ADL-hulpmiddelen
(Algemeen Dagelijks Leven) zijn benaderd met de vraag wat zij kunnen leveren
m.b.t. het aantrekken van sterk elastische kousen. Er blijken weI veel hulpmiddelen
te zijn voor het aantrekken van gewone kousen en panty's (41), maar slechts 3
voor het aantrekken van de elastische kous.

6.3.1 Inventarisatie

Bij de ondergenoemde hulpmiddelen is merk en/of type vermeld. Ook wordt de
fabrikant of importeur genoemd. Indien dit niet het geval is, of als de genoemde
importeur het hulpmiddel niet meer in zijn assortiment heeft, is het mogelijk
contact op te nemen met het IDC, het Informatie-Documentatie Centrum, via het
telefoonnummer 030-316416. Bij ieder hulpmiddel zijn in het kort positieve (+) en
negatieve (-) eigenschappen vermeld. Afbeeldingen van de hulpmiddelen zijn in de
brochure opgenomen.

1 Kousenaantrekker voor elastische kousen
Merk: Varitex
Type:
Varitex Haarlem N.V.
Postbus 723
2003 RS Haarlem
telefoon 023-319317

+voetopening is groot genoeg
-knie/heupbuiging nodig

, ,

, ,,
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2 Kousenaantrekker
Merk: RFSU
Type: 8500-1 enkel
Richard van Seenus
Bolderweg 6 ,
1332 AT Almere ~

telefoon 03240-20450

+geen knie/heupbhiging nodig
+bruikbaar voor panty dmv koppelstuk
-goede handfunctie vereist
-geen goede positionering van de kous op het been
-niet geschikt voor hoge drukklassen

3 Kousenaantrekker
Merk: Raap
Type: Roll-on
Raap B.V., L.S.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

-plaatsen van de kous is zeer moeilijk
-voetopening is te klein
-kous schiet gemakkelijk los

4 Kousenaantrekker
Merk: Raap
Type: Medi
Raap B.V., L.S.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

Geen gegevens beschikbaar

5 Kousenaantrekker
Merk: Raap
Type: Metalen stangen
Raap B.V., L.S.
Liendertseweg 114 .
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

+hulpmiddel makkelijk te ontkoppelen
-vastzetten kous zeer moeilijk
-insteken vereist grate beweeglijkheid van de voet
-niet geschikt voor hogere drukklassen
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6 Kousenaantrekker
Merk: Ergotools
Type:
Anno Rehab B.V.
Marconistraat 14
1704 RG Heerhugowaard
telefoon 02207-19624

Geen gegevens beschikbaar

7 Kousenaantrekker
Merk: Thomashilfen
Type: A 301 metalen
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600

+ hulpmiddel makkelijk te ontkoppelen
-vastzetten kous zeer moeilijk
-insteken vereist grote beweeglijkheid van de voet
-niet geschikt voor hogere drukklassen

8 Kousenaantrekker
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1938/1
Medifix
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
Postbus 49
5070 AA Udenhout
telefoon 04241-1111

+positionering van de kous is goed
+voetopening is groot genoeg
-knie/heupbuiging is nodig
-grote beweeglijkheid van de voet vereist.

9 Kousenaantrekker flexibel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z2034/1
MediflX
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

-voetopening is te klein
-positionering van de kous is slecht
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10 Kousenaantrekker koppelmechanisme
Merk: RFSU
Type: 8501-9
Richard van Seenus
Bolderweg 6
1332 AT Almere·
telefoon 03240-20450

+geen kniejheupbuiging nodig
+bruikbaar voor panty dmv koppelstuk
-goede handfunctie vereist
-geen goede positionering van de kous op het been
-niet geschikt voor hoge drukklassen

11 Kousenaantrekker met jarretel
Merk: DMA (Carters)
Type: 701 (C 450)
Medisch Revalidatie Techniek (MRT)
Courtinee 19
4207 GA Gorinchem
telefoon 01830-32121,

+voetopening is groot genoeg
-kous moet ver opgerekt worden
-bevestiging aan het hulpmiddel kan kous beschadigen
-kniejheupbuiging is nodig

12 Kousenaantrekker met jarretel
Merk: Nottingham Rehab
Type: 837/2
Medifix
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

Geen gegevens beschikbaar

13 Kousenaantrekker met jarretel
Merk: Thomashilfen
Type: A 1521
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5 : :
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600
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+voetopening is groot genoeg
-kous moet ver opgerekt worden
-bevestiging aan bet bulpmiddel kan kous bescbadigen
-knie/heupbuiging is nodig

14 Kousenaantrekker met jarretel
Merk: Homecraft
Type: U2
Raap B.V.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

Geen gegevens beschikbaar

15 Kousenaantrekker op standaard
Merk: Maatwerk
Type:
Fabrikant: Maatwerk
Veilingstraat 17
6827 AI< Arnhem
telefoon 085-512247
+voetopening groot genoeg
-grote kans op beschadiging van de kous

16 Kousenaantrekker op standaard
Merk: Nottingham Rehab
Type: ZI513/6
MediflX

Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

+voetopening groot genoeg
-grote kans op beschadiging van de kous

17 Kousenaantrekker op standaard
Merk: Raap
Type:
Raap B.V., L.S.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

+voetopening groot genoeg
-grote kans op beschadiging van de kous
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18 Kousenaantrekker steunkousen
Merk: Thomashilfe,n
Type: A 384
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600

+positionering van de kous is goed
+voetopening is groot genoeg
-knie/heupbuiging is nodig
-goede beweeglijkheid van de voet vereist

19 Kousenaantrekker u-vormig
Merk: Ergotools
Type: H-3135
Anno Rehab B.V.
Marconistraat 14 .
1704 RG Heerhugowaard
telefoon 02207-19624

Geen gegevens beschikbaar

20 KousenaantrekkerIschoenlepel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1227/8
MediflX
Nijverheidsweg 8 .
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

+voetopening is groot genoeg
-positionering van de kous is niet goed
-plaatsen van de kous is moeilijk

21 KousenaantrekkerIschoenlepel
Merk: Meyra
Type: 303009-2
Meyra Nederland B.V.
Loosterweg 4-4a
2215 TL Voorhout
telefoon 02522-13653

+voetopening is groot genoeg
-positionering van de kous is niet goed
-plaatsen van de kous is moeilijk
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22 KousenaantrekkerIschoenlepel
Merk: Homecraft .
Type:
Raap B.V.
Uendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

+voetopening is groot genoeg
-positionering van de kous is niet goed
-plaatsen van de kous is moeilijk

23 Panty-aantrekker dubbel
Merk: Homecraft
Type:
Raap B.V.
Uendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

-knie/heupbuiging nodig
-voetopening is teklein

24 Panty-aantrekker dubbel
Merk: Thomashilfeh
Type: A 1553
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600
-knie/heupbuiging nodig
-voetopening is te klein

25 Panty-aantrekker dubbel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1937/8
Medifix
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

-knieIheupbuiging nodig
-voetopening is te klein
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26 Panty-aantrekker dubbel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1091/1
MedifIx
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
Postbus 49
5070 AA Udenhout
telefoon 04241-1111

-niet geschikt voor elastische panty's

27 Panty-aantrekker dubbel
Merk: DimaIo
Type: 636
Joh. Th. Schulte B.V.
Portsmuiden 17
1046 AH Amsterdam
telefoon 020-118455

Geen gegevens beschikbaar

28 Panty-aantrekker enkel
Merk: Thomashilfen
Type: A365
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600

-knie/heupbuiging nodig
-voetopening is te klein

29 Panty-aantrekker enkel
Merk: Homecraft .
Type:
Raap B.V.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

-niet geschikt voor elastische panty's
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30 Panty-aantrekker enkel
Merk: Ergotools
Type: H-3130
Anno Rehab B.V.
Marconistraat 14
1704 RG Heerhugowaard
telefoon 02207-19624

Geen gegevens beschikbaar

31 Panty-aantrekker enkel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1936/5
MediflX
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
telefoon 04241-1111

-voetopening is te klein
-positionering van de kous is niet goed

32 Panty-aantrekker enkel
Merk: Nottingham Rehab
Type: Z1090/8
Medifix
Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhou.t
telefoon 04241-1111

-niet geschikt voor elasische panty's

33 Panty-aantrekker enkel
Merk: DimaIo
Type: 635
Joh. Th. Schulte B.V.
Portsmuiden 17
1046 AH Amsterdam
telefoon 020-118455

Geen gegevens beschikbaar
34 Kousenaantrekker

Merk: Addimult
Type: 15.1276
Raap B.V.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782
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+hulpmiddel makkelijk te ontkoppelen
-vastzetten kous zeer moeilijk
-insteken vereist grote beweeglijkheid van de voet
-niet geschikt voor hogere drukklassen

35 Kousenaantrekker
Merk: Elra
Type: 15.0786
Raap B.V.
Uendertseweg 114
3815 BT Arnersfoort
telefoon 033-726782

-voetopening is te klein
-knie/heupbuiging is nodig

36 Kousenaantrekker
Merk: HM
Type: 8602
Anno Rehab B.V..
Marconistraat 14
1704 RG Heerhugowaard
telefoon 02207-19624

Geen gegevens beschikbaar

37 Kousenaantrekker
Merk: Roll on
Type:
Raap B.V.
Uendertseweg 114
3815 BT Arnersfoort
telefoon 033-726782

-plaatsen van de kous is zeer moeilijk
-voetopening is te klein
-kous schiet gemakkelijk los

38 Kousenaantrekker
Merk: Swereco
Type: H 3130
Raap B.V.
Uendertseweg 114
3815 BT Arnersfoort
telefoon 033-726782
-voetopening is te klein
-positionering van de kous is niet goed
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39 Kousenaantrekker
Merk: Brevetti
Type:
Raap B.V.
Liendertseweg 114
3815 BT Amersfoort
telefoon 033-726782

+geen knie/heupbuiging nodig
-niet geschikt voor hogere drukklassen

40 Kousenaantrekker
Merk: Het Roessingh
Type:
Revalidatiecentrum Het Roessingh
afdeling Ergotherapie
Roessinghsbleekweg 33
7533 AH Enschede
telefoon

-niet geschikt voor hogere drukkklassen

41 Kousaantrekker voor elastische kousen
Merk: Medi Bayreuth
Type: Medi Butler
Vegro verpleegartikelen
Dobbeweg 5
2254 AG Voorschoten
telefoon 01717-6600

+voetopening is groot genoeg
-knie/heupbuiging nodig
-goede handfunctie vereist

6.3.2 Validatie

Een grootschalig eigen onderzoek van elk aantrekhulpmiddel wordt buiten het be
reik van deze opdracht geacht. Er blijkt al een vergelijkend onderzoek te zijn uit
gevoerd door de Stichting Warenonderzoek Gehandicapten in augustus 1988. Men
concludeert dat geen van de (10) onderzochte aantrekhulpmiddelen geschikt is
voor het aantrekken van elastische kousen. Verder is gebruik gemaakt van de in
formatie welke verkregen is tijdens de diverse gesprekken met de kruisvereniging,
de bandagist, het ziekenfonds en de fabrikanten van sterk elastische kousen. Het
blijkt dat geen van de bekende aantrekhulpmiddelen bruikbaar is voor elke gebrui
ker. Afhankelijk van de lichamelijke beperkingen heeft men sorns iets aan een van
de hulpmiddelen. Voor de groep gebruikers met ernstige lichamelijke beperkingen
is geen van de hulpmiddelen bruikbaar, terwijl dit juist de groep waarvoor een
hulpmiddel onontbeerlijk is.
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Bijlage 7 Brainstorm

In de brainstorm zijn we uitgegaan van een probleem waarvoor oplossingen
gezocbt moesten worden. Als probleemstelling is niet gekozen bet ontwerpen van
een aantrekhulpmiddel omdat we ons dan teveel beperken.

De probleemstelling luidt: boe kan oedeem vorming in de onderste extremiteiten
voorkomen worden en wat is daarbij noodzakelijk?

A) Voorkom oedeem "van binnen uit". Voorkomen is beter dan genezen en dat
geldt zeker bier. Oedeemvorming ontstaat bij een gebrekkig aderlijk stelsel of bij
een gebrekkig lymfatiscb stelsel. Beide resulteren in een vochtophoping (oedeem)
in het been. Bij een gebrekkig aderlijk stelsel is er sprake van slecht
functionerende kleppen waardoor bloed tussen de hartslagen in terug kan zakken
in het been. Bij een lymfodeem is er sprake van vochtophoping door een slechte
afvoer door de venen, veroorzaakt door b.v. aanleg, ouderdom en bepaalde
medicijnen. Oplossingen van binnenuit zullen dus vaak medische oplossingen zijn.
Bekend zijn het aanbrengen van shunts en het buiten gebruik stellen van slechte
aders d.m.v. doorsnijden of scleroseren.

Vanuit ons werktuigbouwkundig inzicht kunnen we hier slechts opmerkingen bij
plaatsen. Lymfodemen> kunnen zoveel mogelijk voorkomen worden door het voor
schrijven van medicijnen zonder deze bijwerking. Het uitzakken in het algemeen
wordt veroorzaakt door het samenvallen van stromingsrichting en zwaartekracht
veld. Het draaien van het been tot horizontale positie voorkomt uitzakken. Boven
dien wordt opgehoopt vocht in deze stand gemakkelijker afgevoerd (geringer druk
verschil noodzakelijk). In een brainstormfase mag alles en het amputeren van het
betreffende been is ook genoemd, maar is niet verder uitgewerkt.

B) Voorkom oedeemvorming "van buiten af'. Het been heeft neiging tot
oedeemvorming en dit willen we voorkomen door iets van buiten af. De vorming
van een oedeem kan voorkomen worden door voldoende vloeistof af te voeren. Dit
komt neer op het voorkomen van zich vergrotende vloeistofreservoirs, want wat er
dan ingaat moet er dan vervolgens weer uit. Het zal duidelijk zijn dat het kunnen
afvoeren van aangevoerde vloeistof een eerste voorwaarde is.

Vloeistof reservoirs kunnen niet expanderen indien de wanden voldoende stijfheid
bezitten. Normaliter is de druk van het omringende weefsel en in belangrijke mate
de spanning van de huid hiervoor verantwoordelijk. Mocht de resultante niet vol
doende zijn, dan moet er additionele druk aangebracht worden.
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Het afvoeren van vloeistof vindt in eerste instantie plaats door het drukverschil
over het hart. Terugzakken wordt zoveel mogelijk voorkomen door kleppen in de
aders, terwijl het hart zoveel mogelijk wordt ondersteund door de spierpomp in het
been zelf. Dit is het drukverhogen in de aders door samendrukken van de ader
tussen bot en een samentrekkende spier. Het aanbrengen van een periodiek
verhogende uitwendige druk verhoogt de opbrengst van de spierpomp.

Het aanbrengen van een uitwendige druk, welke bij beweging de spierpompfunctie
steunt, is effectief bij het voorkomen van een oedeem. De brainstorm mogelijkhe
den:

- zak onder druk
- netje
- zwachtels
- elastische kous

om het been
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