
Beenklachten
en nu?

De eerste signalen van een verstoorde 
bloedcirculatie uiten zich vaak onzichtbaar.
Uw benen zijn vermoeider dan normaal en in bed 
heeft u het gevoel dat uw benen onrustig zijn.
De eerste zichtbare signalen uiten zich in 
oedeem, uw schoen, sok of kous geeft dan een 
afdruk in de huid. Ook spataderen zijn zichtbare 
verschijningen die aangeven dat er een verstoring 
in de bloedcirculatie is opgetreden.
Door te blijven bewegen stimuleert u de afvoer 
van vocht en kunt u uw benen behoeden tegen 
oedeem en/of verergering van de spataderen.  

De laatste jaren komen we steeds minder in 
beweging. De gevolgen zijn duidelijk af te lezen 
aan het sterk groeiend aantal mensen met 
aderaandoeningen. Door eerder de fiets te pakken 
dan de auto en de trap te verkiezen boven de 
lift, onderhoudt u op een prettige manier een 
gezonde bloedsomloop.

En mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
regelmatig baantjes in het zwembad te trekken, 
dan weet uw huisarts en/of fysiotherapeut nog 
voldoende andere oefeningen die u eenvoudig 
thuis kunt doen.

Door extra te letten op wat u eet en drinkt, kunt 
u bovendien voorkomen dat overgewicht een 
onbelemmerde doorbloeding van uw benen in de 
weg staat. Er is een groot aanbod aan medische 
hulpmiddelen waaronder therapeutische 
elastische kousen. Om in het belang van een 
goede gezondheid de juiste keuze te maken, doet 
u er goed aan, uw beenklachten in handen te 
leggen van uw Varodem® leverancier
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Blijf in beweging!

Kenmerken

Tips

Uw Varodem® leverancier:

Onderstaande leverancier kan u helpen bij 
het maken van de juiste keuzes die voor u van 
toepassing zijn.



Iemand die met het verkeerde been uit bed is 
gestapt, zal zich na een paar koppen zwarte koffie 
al snel een stuk beter voelen. Heel anders is het 
gesteld met mensen die veel hinder ondervinden 
van hun beenklachten. Zij staan hier niet alleen mee 
op maar gaan er ook weer mee naar bed. Maar liefst 
de helft van de Europese bevolking ondervindt in 
meer of mindere mate hinder van zijn of haar benen. 
Honderdduizenden mensen hebben zoveel last van 
hun benen dat ze in hun bewegingsvrijheid worden 
belemmerd of zelfs arbeidsongeschikt raken. 

De meestvoorkomende oorzaak van beenklachten is 
een verstoorde bloedcirculatie. De bloedcirculatie zorgt 
ervoor dat organen, weefsels en spieren in ons lichaam 
worden voorzien van zuurstofrijk bloed.

Het hart zorgt ervoor dat er zuurstofrijk bloed wordt 
getransporteerd. De aanzuigende werking van het hart 
om het bloed weer vanuit de benen omhoog te krijgen, is 
niet voldoende. Hiervoor is de voetzool- en kuitspier het 
belangrijkste. De voetzoolspier en de kuitspier fungeren 
als twee pompen die het bloed tegen de zwaartekracht 
in, door het bloedvatenstelsel omhoog pompen. Iedere 
keer als we lopen of onze benen bewegen, zetten 
deze spieren de bloedcirculatie in werking. Een goede 
bloedsomloop is dus voor een belangrijk deel afhankelijk 
van onze lichamelijke inspanning.

Therapeutische elastische kousen (niet te 
verwarren met steunkousen) worden aangemeten 
bij verschillende klachten, zoals: vermoeide 
benen, spataderen / varices, chronische veneuze 
insufficiëntie, trombose, lymfoedeem en lipoedeem.
Bij een verstoorde bloedcirculatie zorgt de kous 
ervoor dat de aders onder druk worden gezet, 
waardoor het bloed sneller gaat stromen.

Hierdoor wordt het aderlijk bloed (samen met de
afvalstoffen) beter afgevoerd en ontstaat er ruimte
voor de aanvoer van nieuw slagaderlijk bloed. Als
de bloedcirculatie is hersteld, zullen de meeste
beenklachten verdwijnen of voor een groot deel
verminderen. Opgezwollen enkels en dikke benen
kunnen met de therapeutische elastische kousen van 
Varodem® afdoende worden behandeld. En waar het 
uiteindelijk om gaat: u kunt zich weer vrij bewegen, 
zonder gevoelens van irritatie of pijn.

Varodem® heeft een aantal belangrijke zekerheden 
te bieden waaronder de juiste compressie/druk op 
uw benen. Voor het herstellen van een ontregelde 
bloedsomloop, komt het er op aan dat de kous een juiste 
druk geeft. Alleen dan is de therapeutische werking van 
een kous maximaal. 

Therapeutische elastische kousen kennen verschillende 
drukklassen en uitvoeringen. Bij ieder probleem 
hoort een specifieke therapeutische elastische kous. 
Omdat uw benen anders zijn dan, bijvoorbeeld die 
van uw buurman, zult u hoogst waarschijnlijk andere 
therapeutische elastische kousen voorgeschreven 
krijgen. 

U doet er goed aan om met uw beenklachten 
uw huisarts te raadplegen. Afhankelijk van de 
aard van uw beenklachten, zal de huisarts u 
zelf behandelen of u doorverwijzen naar een 
fleboloog of dermatoloog, de specialist op het 
gebied van beenklachten. De arts stelt een 
diagnose en maakt vervolgens een behandelplan. 

Er is een grote kans dat u geadviseerd wordt 
om therapeutische elastische kousen te laten 
aanmeten. 

Therapeutische elastische kous

Met het 
verkeerde been 
uit bed gestapt 
of toch niet?

Behandeling

Diagnose


