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Voorwoord 

Aanleiding en doel 

Patiënten met lip- of lymfoedeem hebben vaak vragen over compressie(hulp)middelen. Zij blijken 

onvoldoende kennis te hebben c.q. te krijgen van de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. De kennis die 

zij via hun behandelaar ontvangen, is in veel gevallen beperkt tot de gangbare modellen, kleuren etc.  

Dit document is gemaakt met de intentie om patiënten een overzicht te geven welke soorten 

therapeutische elastische kousen, bandagemiddelen en andere compressiekleding en -hulpmiddelen er op 

de markt zijn. Aan de hand van dit overzicht kunnen patiënten gericht zoeken (via de websites van 

leveranciers) naar welke compressiehulpmiddelen hen aanspreken.  

Een goed geïnformeerde patiënt is beter voorbereid op het gesprek met de behandelaar waarin zij samen 

bepalen wat voor de patiënt de beste oplossing is. 

 

Het is heel lastig (ook voor ons) om de weg te vinden in de veelheid aan informatie over compressie-

middelen. Wij hebben het Expertdocument Compressiezorg 2015 van het Platform Innovatieve Compressie 

(www.mijncompressiezorg.nl) als uitgangspunt genomen en de indeling aangehouden die daarin wordt 

gebruikt. Vervolgens hebben we dit aangevuld met een hoofdstuk over aantrekhulpmiddelen (hoofdstuk 9) 

en over de vergoeding van zorgverzekeraars (hoofdstuk 10). 

We hebben een flink aantal tabellen uit het Expertdocument overgenomen waarin medische termen 

worden gebruikt. Wij hebben geprobeerd hier zoveel mogelijk een verduidelijking in ‘gewone taal’ bij te 

geven. 

Disclaimer 

NLNet Patiëntenraad is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan bij het geven van betrouwbare en actuele 

informatie aan de lezers van dit document. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd 

foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie in dit document geen rechten worden 

ontleend. Verder aanvaardt NLNet Patiëntenraad geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.  

In het document zijn websites en andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen 

en organisaties opgenomen. NLNet Patiëntenraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites 

en informatie van derden.  

 

  

http://www.mijncompressiezorg.nl/
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1.  Zwachtels 

1.1   Beschrijving 

Zwachtels zijn elastische windsels die gebruikt kunnen worden om oedeem te bestrijden, vooral toegepast 

aan de benen, armen en (soms) de romp. Door de zwachtels stijgt de druk in het weefsel, zodat het oedeem 

eruit verdreven wordt. 

Er zijn verschillende soorten zwachtels. Korte-rek-zwachtels zorgen voor extra weefseldruk bij het 

aanspannen van de spieren, maar ook voor een lage rustdruk. Deze zwachtels kunnen ‘s nachts blijven 

zitten. Bij lange-rek-zwachtels stijgt de weefseldruk minder tijdens activiteit, maar in rust geeft deze 

zwachtel wel druk. Deze zwachtel moet dus voor de nacht worden verwijderd. 

 

Het ‘zwachtelen’ wordt vaak een periode toegepast voorafgaand aan 

het aanmeten van TEK (zie hoofdstuk 2), zodat het overtollig vocht 

verdwijnt en een correcte meting mogelijk is. 

Tegenwoordig wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde 

plakzwachtels, bestaande uit een foam-achtige onderlaag met 

daaroverheen een korte-rek, zelfklevende compressiezwachtel. Deze 

zwachtels blijven meerdere dagen goed op hun plaats.  

1.2  Technische productinformatie 

1 = ‘stiffness’ is een algemeen erkende eigenschap van compressiemiddelen; in afwachting van de 
vereiste Europese afstemming en conformiteit wordt deze eigenschap niet door fabrikanten op 
de producten vermeldt. 

 
Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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2  Therapeutische Elastische Kousen (TEK) 

2.1 Beschrijving 

TEK worden volgens specifieke normen gebreid en zijn beschikbaar in vier verschillende compressieklassen 

(I – IV). Deze medische compressiekousen worden beschouwd als de basisbehandeling bij o.a. lip- en 

lymfoedeem. Ze oefenen een goed gedefinieerde druk op het weefsel en de lymfevaten uit en werken het 

best wanneer de drager in beweging is. 

TEK worden gemaakt mét naad en zonder naad. TEK met naad worden gebreid als een lap (vlak) en daarna 

zeer nauwkeurig op maat aan elkaar genaaid, vandaar de naam ‘vlakbrei’. Vlakbreikousen zijn wat stugger 

en daardoor makkelijker aan te trekken. 

TEK zonder naad worden volgens de ‘rondbrei’-methode gemaakt. 

De vorm van het been wordt er als het ware ingebreid.  

Rondbreikousen zijn door hun elasticiteit lastiger aan te trekken en niet 

voor alle aandoeningen geschikt. 

2.2 Technische productinformatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 =  ‘stiffness’ is een algemeen erkende eigenschap van compressiemiddelen; in afwachting van de vereiste Europese 

afstemming en conformiteit wordt deze eigenschap niet door fabrikanten op de producten vermeldt  
 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015  
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2.3  Mogelijke uitvoeringen  

TEK zijn in verschillende lengtes en bevestigingen mogelijk. Er zijn korte kousen die tot net onder de knie 

komen (eventueel met siliconenband om afzakken te voorkomen) en er zijn lange kousen die het hele been 

bedekken (bevestiging door middel van siliconenband, jarretelles, heupstukken of pantybroek). Ook zijn er 

verschillende modellen voor de armen, handen en zelfs vingers. Sommige uitvoeringen zijn alleen als 

maatwerk verkrijgbaar, andere uitvoeringen zijn er ook in confectiematen. Onderstaand een overzicht van 

de meest gangbare uitvoeringen.  

 

TEK – beenuitvoeringen met voet en open of gesloten teen (bron: www.ofa-bamberg.com/nl/) 

 

 

 

 

 

 
      Model AD             Model AF                 Model AG                            Model AG/T  
       Kniekous             Dijkous                 Dijkous                 met heupbevestiging 

 

 

 

 

 

  

 
       Model AT/E                 Model AT                Model AT/U       Model AT/H 
        Eenbeenspanty                Panty                Zwangerschapspanty           Herenpanty 

 

TEK – beenuitvoeringen zonder voet (bron: www.ofa-bamberg.com/nl/) 

 
      Model BD                 Model FT              Model ET                 Model CT      Model BT 
       Kuitstuk                 Fietsbroek                  Bermuda           Capri      Legging 

 

TEK – voetuitvoeringen (bron: www.ofa-bamberg.com/nl/) 

 

 

   

 

 
  Model AA1 
  Voetstuk met tenen  – open of gesloten 
                  Model AB             Model AB1 

  N.B. ook individuele open of               Sok laag, open teen            Sok hoog, open teen 
          gesloten tenen mogelijk  
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TEK – arm- en handuitvoeringen (bron: www.ofa-bamberg.com/nl/) 

 

        
 
 
 
 
 

 
       Model CG        Model CH             Model AC1               Model AC1 

         Armkous        Armkous             Hand met vingers -                     Hand met en zonder 
                 open of gesloten      duimaanzet 
                  

            N.B. ook individuele open of 
                                                                                                             gesloten vingers mogelijk 

Kleuren, motieven en siernaden 

Tegenwoordig zijn er veel meer kleuren en designs mogelijk dan de standaard huidskleur en zwart. Denk 

dus goed na wat je wilt (en wat bij de rest van je kleding past) en vraag naar de mogelijkheden bij je 

compressiedeskundige. Die heeft kleuren- en motievenkaarten van de verschillende leveranciers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Bron: websites van diverse leveranciers  
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N.B. Steunkousen 

Steunkousen moeten niet met medische compressiekousen verward worden. Steunkousen worden vooral 

bij lange reizen per auto, trein of vliegtuig aanbevolen, omdat ze het ontstaan van een reistrombose door 

gebrek aan beweging tegengaan. Er zijn ook steunkousen voor sporters, die zorgen voor een sneller herstel. 

Steunkousen zijn er alleen in confectiematen en rondbrei-uitvoering en worden niet door de 

zorgverzekering vergoed. 
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3. Verstelbare compressiehulpmiddelen (Adjustable 

Compression Devices = ACD) 

3.1 Beschrijving 

ACD zijn korte-rek bandages die door -bijvoorbeeld- een klittenbandsluiting 

om het been gelegd worden. Door de banden strak of minder strak aan te 

trekken, wordt de hoogte van de compressiedruk beïnvloed. Deze bandages 

zijn geschikt voor zelfmanagement. 

3.2 Technische productkenmerken 

 
Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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4. Puntdruk hulpmiddelen (Point Pressure Devices = PPD) 

4.1 Beschrijving 

Unieke, wisselende structuren in vorm en dichtheid zorgen voor drukverschil. Hoge drukpunten afgewisseld 

met lage drukzones zorgen voor een masserende werking die o.a. de lymfestroom stimuleert. 

Door de vorm geeft het al compressie. Deze compressiehulpmiddelen 

worden vooral gedurende de nacht gedragen. 

4.2 Technische productinformatie 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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5. Pads 

5.1 Beschrijving 

Pads zijn hulpmiddelen in diverse vormen en samenstelling en worden toegepast op een specifieke deel van 

het lichaam. Ze geven op zichzelf geen druk, maar worden gebruikt onder een compressiehulpmiddel 

(zwachtel, TEK, pneumatisch compressieapparaat) om lokaal hogere compressie of een andere vorm van 

compressie te geven. 

5.2 Technische productinformatie 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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6. Polstermaterialen en pelotten 

6.1 Beschrijving 

Polstermaterialen en pelotten zijn hulpmiddelen in diverse vormen en samenstelling voor toepassing op een 

specifieke deel van het lichaam. Ze geven op zichzelf geen druk. Polstermaterialen worden gebruikt onder 

een compressiehulpmiddel (zwachtel, TEK) om lokaal hoge druk te compenseren (druknivellering). 

Pelotten worden juist gebruikt om plaatselijk lage druk te compenseren. 

 

6.2 Technische productinformatie 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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7. Intermitterende pneumatische compressietherapie (IPC)  

7.1 Beschrijving 

Bij pneumatische compressietherapie wordt gebruik gemaakt van een apparaat 

dat bestaat uit een luchtpomp die is aangesloten op jas-, arm- of beenmanchetten. 

Deze manchetten zijn rondom voorzien van luchtkamers. Het apparaat pompt 

volgens een ingesteld programma lucht door de luchtkamers. Hierdoor ontstaan er 

drukgolven die een masserend effect geven, zodat het lymfevocht richting het hart 

wordt afgevoerd. Het apparaat kan op verschillende druk, tijd en volgorde van 

‘opblazen’ worden ingesteld. 

De therapie is een belangrijke en bewezen succesvolle manier voor de behandeling van lymf- en lipoedeem, 

mits op de juiste manier ingezet. 

Onder bepaalde voorwaarden wordt IPC voor de thuissituatie (zelfmanagement) vergoed door de 

zorgverzekeraar (zie verder hoofdstuk 10). 

In de volksmond wordt het apparaat meestal aangeduid als de lymfapress - naar de Lympha Press (o.a.  

Varitex). Er zijn inmiddels meer merken op de markt, zoals de Lymfastim (Doove Care Groep) en de 

Huntleigh Hydroven Lymphassist (E-medical). 

 

7.2 Technische productinformatie 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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8. Compressiehulpmiddelen t.b.v. midline-gebied 

8.1 Beschrijving 

 

“Aan het einde van het haarvat is de bloeddruk normaal ongeveer 

20 mm kwik zodat door de hogere, wateraanzuigende kracht van 

de plasma-eiwitten voldoende vocht uit de weefsels wordt 

opgenomen. Als de bloeddruk aan het einde van het haarvat 

toeneemt naar bijvoorbeeld 22 mm kwik, wordt deze 

aanzuigende werking kleiner. Er blijft dan vocht in het weefsel 

achter. Het vocht hoopt zich op in het weefsel en dit symptoom 

wordt oedeem genoemd. Oedeem treedt het eerst op in de laagst 

gelegen lichaamsdelen door de invloed van de zwaartekracht. 

Op de afbeelding rechts ziet u het verloop van de veneuze 

bloeddruk in de werkgebieden voor de Curetex producten, deze 

lopen uiteen van + 6 mm in de schouder tot rond de + 22 mm in 

de onderbuik. De effectieve werkdrukken voor de Curetex 

producten liggen, zoals hierboven al aangegeven in een 

compressie-range van 25-35 mm/Hg, hierdoor zijn deze 

producten bij uitstek geschikt voor de inzet in het midline 

compressiegebied.” 
Bron: www.varodem.nl 

 

Bovenstaande tekst van de website van leverancier Varodem geeft precies aan wat het effect is van de 

zwaartekracht op het ontstaan van oedeem en de druk die nodig is om de vorming van oedeem te 

bestrijden.  

Ook voor de behandeling van oedeem 

in het zogenaamde midline-gebied 

(hoofd, hals, nek, torso, buik/rug, 

onderbuik en genitaal) zijn 

compressiehulpmiddelen ontwikkeld. 

Het ontwikkelen van 

compressiehulpmiddelen voor dit 

gebied is niet eenvoudig; de modellen 

zijn veel ingewikkelder dan voor 

bijvoorbeeld een been of arm.  

 

Gelukkig zijn er door de leveranciers - naast de TEK - ook compressiehulpmiddelen gemaakt van andere 

materialen die zorgen voor een goede compressie en ook nog draagbaar en goed aan te trekken zijn. 

De scheidslijn tussen TEK en de hier beschreven compressiehulpmiddelen is niet zo heel duidelijk. De 

overlap zit vooral in de broeken. Er zijn leggings en capri’s die volgens de TEK-normen zijn vervaardigd en 

daar wat vergoeding door de zorgverzekeraars betreft ook onder vallen (zie uitgebreider onder hoofdstuk 

10). En er zijn leggings en capri’s die van ander materiaal vervaardigd zijn en dus niet onder de TEK vallen. Ze 

hebben ook geen drukklasse volgens een vastgestelde norm. 

 

De eerder genoemde Curetex-modellen zijn in confectiematen beschikbaar, maar kunnen ook op maat 

gemaakt worden. Ze zijn verkrijgbaar in een ‘normale’ en in een ‘strong’ uitvoering (met een hogere druk).  
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Daarnaast heeft Varodem een compressiebroek die alleen in confectiematen beschikbaar is, de TinkFit. Deze 

wordt gemaakt met behulp van 3D brei-technologie, waardoor de broek zonder naden is. Ook de TinkFit valt 

niet onder de TEK.  

 

Ook leverancier Thuasne heeft compressiebroeken die niet onder de TEK vallen. Het gaat hier om de 

Cicatrex-modellen, die indertijd zijn ontwikkeld voor de behandeling van littekens en brandwonden. 

Tegenwoordig worden met name de op maat gemaakte broeken veel toegepast bij lip- en lymfoedeem. 

Er zijn twee verschillende Cicatrex-stoffen: Cicatrex Rigid (duurzaam en slijtvast materiaal) en Cicatrex Skin 

(zeer fijn, glad en zacht materiaal). De Cicatrex-modellen zijn in verschillende kleuren beschikbaar. 

Naast de Cicatrex-modellen heeft Thuasne nog een vest (met en zonder mouwen), de Lymfhatrex, die niet 

onder de TEK valt. Deze is bedoeld voor de onderhoudsfase van oedeem. 

 

Van Wijngaarden Medical is leverancier van compressiehulpmiddelen van het Finse merk Lymed. Deze heeft 

onder de naam ‘Lymed Compressie bandage voor het onderlichaam’ ook een lijn compressiebroeken. Deze 

zijn in confectiematen en als maatwerk beschikbaar en in de kleuren beige en zwart. Het Finse merk Lymed 

is alleen verkrijgbaar via Van Wijngaarden Medical. 

In tegenstelling tot de Curetex en Tinkfit (zwart of wit) en de Lymed compressiebroeken (zwart of beige), is 

de Cicatrex in verschillende kleuren te verkrijgen. 

 

 

 

 

8.2 Technische productinformatie 

Bron: Expertdocument Compressiezorg 2015 
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 9. Aan- en uittrekhulpmiddelen 

 

 

 

Aan- uittrekhulpmiddel Maat/extra’s  Merk Opmerkingen 

Easy slide (glijzak) 
* voor beenkousen met open teen 
* voor beenkousen met gesloten teen 
* voor armkousen 

Maten: S, M, L en XL 
 

 

Arion e.a. 
 

 

Er zijn veel andere merken met een 
gelijksoortige glijzak (bij compressiekousen 
worden deze vaak meegeleverd) 

Handy Pants (glijbroek) 
* voor lange beenkousen 

Maten: S, M, L en XL 

 

Eritek  

Handschoenen antislip 
  

- Maten: S, M, L en XL 
- Latexvrij verkrijgbaar 

 

Arion e.a. Er zijn veel andere merken met gelijksoortige 
handschoenen. Naast deze specifieke 
‘compressiehandschoenen’ kunnen ook andere 
antislip handschoenen gebruikt worden (bijv. 
tuinhandschoenen). 

Dressbuddy 
* aantrekhulp voor beenkousen 
* uittrekhulp (evt. met wieltjes) 
* combinatie aan- en uittrekhulp 

Leverbaar met antislipmat en 
glijzak 
 

 

Eritek De afbeelding toont de ‘combinatie aan- en 
uittrekhulp’. 

Dressbuddy staand 
* aantrekhulp voor armkousen 
 

Leverbaar met antislipmat 

 

Eritek  

Onderstaand overzicht geeft verschillende hulpmiddelen weer. Deze lijst is niet volledig (zeker niet waar het gaat om merken c.q. leveranciers van bijv. 

glijzakken en handschoenen). Het gaat er voornamelijk om je een idee te geven wat er mogelijk is op dit gebied.  
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Ort.O.Mate 

* uittrekhulp voor beenkousen 

 

 

Eritek Dit is een gemotoriseerd hulpmiddel voor het 
uittrekken van compressiekousen zonder 
lichamelijke kracht.  

HandyFix 
* aan- en uittrekhulp voor beenkousen 
 

Inclusief antislipmat en glijzak  HandyLegs Als je de kracht mist om de compressiekousen 
goed aan te kunnen trekken, maar nog wel goed 
kunt bukken 

Handy Legs 
* aan- en uittrekhulp voor beenkousen 

 

Inclusief antislipmat en glijzak  HandyLegs Als je de kracht mist om de compressiekousen 
goed aan te kunnen trekken en het bukken ook 
niet zo heel soepel meer gaat. 

HandyOff 
* uittrekhulp voor beenkousen 

 

 

HandyLegs  

Medi Arm Butler 
* Aantrekhulp voor armkousen 

 

 

Medi  
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Medi Export Butler 
* aantrekhulp voor beenkousen 
 

Beugel 35 cm. lang 

 

Medi  

Medi Butler voor panty’s 
* aantrekhulp voor (compressie)panty's 
 

Beugel 48 cm. lang 

 

Medi  

Medi Big Butler 
* aantrekhulp voor beenkousen 
  

Beugel 44 cm. lang 

 

Medi  

Medi Butler Off 
* uittrekhulp voor beenkousen  

 

 

Medi  
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Steve+ easyOn aantrekhulp 
* aantrekhulp voor arm- en beenkousen 

 

 

Steve Verkrijgbaar via diverse tussenleveranciers. 

Steve+ aan- en uittrekhulp 
* aan- en uittrekhulp voor beenkousen 
 

 

 

Steve Verkrijgbaar via diverse tussenleveranciers. 
 
Deze aan- en uittrekhulp heeft in hoogte 
verstelbare handvatten. 

Doff'n Donner set 
* aan- en uittrekhulp voor beenkousen  

- Leverbaar met hygiëne- 
  zakken en antislipmat 
- Alle onderdelen (cone, cuff 
  en zuignapset) zijn ook los 
  verkrijgbaar 
 

 

Sigvaris In Nederland leverbaar via Proflebo 

EZ-steunkousenpistool aan 
* aantrekhulp voor arm- en beenkousen 

Elektrisch aangedreven 

 

EZMD  

EZ-steunkousenpistool uit 
* uittrekhulp voor arm- en beenkousen 

Elektrisch aangedreven 

 

EZMD  

EC-steunkousenpistool 
* aan- en uittrekhulp voor arm- en 
   beenkousen 

Elektrisch aangedreven 

 

EZMD  

  



 

20 

10. Zorgverzekering

 

10.1 Algemeen 

Compressiehulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar vallen wel onder het eigen 

risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de hulpmiddelen worden voorgeschreven door 

een huisarts/specialist en worden aangemeten door een erkende compressiedeskundige. 

Compressiehulpmiddelen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van een chronische 

huidaandoening. 

 

N.B. - Er zijn zorgverzekeraars die tevreden zijn met een verwijzing door de huisarts, andere 

zorgverzekeraars willen alleen vergoeden met een verwijzing door de behandelend specialist (bijv. 

dermatoloog). 

        - Omdat sprake is van een chronische aandoening is alleen voor de eerste keer aanmeten een 

verwijzing nodig; volgende bestellingen gaan op dezelfde verwijzing. 

10.1 TEK  

“Een verzekerde kan in aanmerking komen voor therapeutische elastische kousen en eventueel een 

aantrekhulp en uittrekhulp als de aderen of lymfevaten het bloed of de lymfe niet meer goed kunnen 

transporteren. Dit heet ook wel functieverlies. De elastische kousen moeten het functieverlies langdurig 

compenseren……  

Steunkousen hebben geen therapeutische werking (drukklasse 1) en komen niet voor vergoeding in 

aanmerking vanuit de basisverzekering.”  
Bron: www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg 
 

Een patiënt mag 2 keer per jaar een nieuw paar TEK aan laten meten. TEK worden geacht een half jaar mee 

te gaan en zolang de elastische eigenschappen te kunnen behouden (als je ze op de juiste wijze behandeld). 

Vaak wordt bij de eerste keer aanmeten 1 paar besteld om te kijken of ze bevallen. Het is erg belangrijk om 

bij de compressiedeskundige aan te geven of de TEK goed zitten of dat er nog een aanpassing moet 

plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de kous ergens knelt of juist afzakt), omdat je zo lang met de kousen 

moet doen. 

Omdat iedere patiënt recht heeft op goed zittende compressiehulpmiddelen, kan er wel een uitzondering 

gemaakt worden als de maatvoering niet meer klopt (bijv. als gevolg van afvallen of vochtreductie).  

 

N.B.  veel compressiedeskundigen bestellen graag de 2 paren tegelijk. Het is echter niet verplicht om 

2 paar tegelijk af te nemen. Soms is het handiger om op twee verschillende tijden een paar te 

bestellen. Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe uitvoering wilt uitproberen (zonder tenen in de zomer, 

of een ander kleurtje die bij je winterkleren past) of een ander merk waar je niet gelijk 2 paar van 

wilt hebben. 

 

  

 

 

 

http://www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg
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10.3 Verbandhulpmiddelen 

 

Alle compressiehulpmiddelen die geen TEK zijn, vallen bij de basisverzekering onder een ander ‘potje’, 

namelijk de verbandhulpmiddelen. 

 

“Een verzekerde kan in aanmerking komen voor verbandhulpmiddelen als sprake is van langdurige medische 

behandeling van: 

- een complexe wond of een hoog risico daarop 

- ernstige littekens, of 

- een chronische aandoening aan de huid.” 
Bron: www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg 
 

Voor de meeste compressiehulpmiddelen geldt ook hier een limiet van 2 stuks per jaar, maar 

zorgverzekeraars zijn hier soms wat flexibeler in (afhankelijk van het hulpmiddel dat je nodig hebt). 

De compressiedeskundige kan je vertellen hoe het zit met de vergoeding die door jouw zorgverzekering 

wordt gegeven en hoeveel hulpmiddelen je kunt bestellen. Bij sommige verzekeraars mag je bijvoorbeeld 

een extra compressiebroek aanvragen als je deze dagelijks gebruikt. 

 

De vergoeding van ICP-therapie valt weer in een andere categorie. Deze kun je in bruikleen krijgen van de 

zorgverzekering in het kader van zelfmanagement. Er gelden wel een paar extra eisen, de aanvraag voor IPC-

therapie zal dus altijd via een behandelend therapeut gedaan moeten worden. Zij zijn vaak ook goed op de 

hoogte van welke eisen uw zorgverzekeraar specifiek stelt. Maar als de zorgverzekeraar bereid is de 

aanvraag te honoreren, heb je wel een prachtig hulpmiddel ter beschikking. Het apparaat zelf moet je terug 

geven als je het niet meer gebruikt, de manchetten zijn je eigendom. 

  

http://www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg
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11. Bronnen 

 

Dit document bevat informatie uit het Expertdocument Compressiezorg 2015 van het Platform 

Innovatieve Compressie (www.mijncompressiezorg.nl). Daarnaast zijn informatie en vooral 

afbeeldingen gebruikt van leveranciers van compressie(hulp)middelen. 

 

Leveranciers TEK e.d. (op alfabetische volgorde): 

• Bauerfeind: www.bauerfeind.nl 

• Jobst: www.jobst.nl  

• Juzo: www.juzo.nl 

• Lymed: www.vanwijngaardenmedical.nl 

• Medi: www.medi.nl  

• OFA Nederland: www.ofa-bamberg.com/nl/ 

• Varodem: www.varodem.nl 

• Thuasne: www.thuasne.nl 
 

Leveranciers IPC (lymfapress): 

• Doove Care Groep: www.doove.nl  

• E-Medical: www.lymphassist.nu 

• Varitex: www.varitex.nl  
 

Leverancier Coban zwachtels: 

• 3M: www.3mnederland.nl 

 

Leveranciers aan- en uittrekhulpmiddelen: 

• Arion: www.arion-group.com 

• Eritek: www.eritek.nl 

• Handylegs: nl.handylegs.com 

• Medi: www.medi.nl  

• Proflebo: www.proflebo.nl 

e.v.a. 

http://www.mijncompressiezorg.nl/
http://www.bauerfeind.nl/
http://www.juzo.nl/
http://www.ofa-bamberg.com/nl/
http://www.varodem.nl/
http://www.arion-group.com/
http://www.eritek.nl/
http://www.proflebo.nl/

