
 
Werkwijze 
Tijdens het passen van uw therapeutische 
elastische kousen bekijken en adviseren onze 
consulenten samen met u welke hulpmiddelen u 
het beste kunt gebruiken bij het aan- en 
uittrekken van uw elastische  kousen. 
Indien het aan- en/of uittrekken tijdens deze 
pasafspraak niet lukt dan is er de mogelijkheid om 
in de thuissituatie te oefenen met een 
ergotherapeut. Onze consulenten kunnen u 
doorverwijzen naar een adres. 
 
Vergoeding 
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden 
bepaalde aan- en uittrekhulpmiddelen vergoed!  
 
 
 
 

 
 
Antislip mat + all-in-one  
aan-/uittrekhulpmiddel is een hele eenvoudige 
en goedkope oplossing indien het aan- en 
uittrekken van uw elastische kousen niet lukt 
zonder hulpmiddel. Met het gebruik van de anti-
slip mat kunt u de elastische kous gemakkelijk 
over de hak aan- en/of uitvegen zonder lang te 
hoeven bukken. 
Prijs: Antislip mat € 8,00 
All-in-one aan- en uittrekhulpmiddel € 18,00 
  
 
   
 

 

 

Aanmeetlocaties 
Ziekenhuis VieCuri Venray 
Merseloseweg 130, (poli 56) Venray 
  
Reumkens Voet & Zorg Venlo 
Hagerhofweg 16, Venlo 

 

Medisch Centrum Alberick Blerick 
Alberickstraat 193, Blerick 
 

Apotheek Horst 
Americaanseweg 35a (1e etage), Horst 

 

Medisch Centrum Sevenum 
Pastoor Vullinghsstraat 10, Sevenum 
 

Gezondheidscentrum 't Raadhuis Meerlo 
Raadhuisplein 2 (1e etage kamer 14) Meerlo  
 

Medisch Centrum Pantaleon Panningen 
Steenbakkersstraat 2 (2e etage), Panningen 
 

Apotheek Baarlo 
Wilhelminastraat 8, Baarlo  

 

Gezondheidscentrum Maasbree 
Achter de Hoven 4d (Fysiomotion), Maasbree 
 

Fysio Bergen 
Rembrandtplein 8, Bergen 
 

Kantoor Helden 
Haammaekerstraat 1, 5988 AM Helden 
 

Huisbezoek  
Volgens Huisbezoekregeling, zie onze website 
 
Bereikbaarheid 

Telefoon:  077 374 40 60  
(iedere werkdag tussen 9.00-12.00u) 
E-mail: info@nabuursj-tek.nl 
Website: www.nabuursj-tek.nl 
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Bauerfeind handschoenen
Bauerfeind handschoenen 
zijn onmisbaar voor het 
aantrekken van steun-kousen. 
De handschoenen zorgen voor 
een optimale grip, waardoor de 
kous gemakkelijker over het 
been of de arm geschoven kan 
worden, zonder hierbij aan de 

kous te hoeven trekken. Daar-naast beschermen de 
handschoenen de kous tegen mogelijke beschadigingen 
door nagels en sieraden. Bauerfeind handschoenen zijn 
daarom onmisbaar bij het aan- en uittrekken van uw 
therapeutisch elastische kousen.
Verkrijgbaar in de maten XS, S, M en L.
Prijs € 6,50 per paar.

Doff N’ Donner
De Doff N’ Donner is een 
soort waterzak waardoor 
u snel elastische kousen 
oprolt en afrolt. Dit aan- en 
uittrekhulp is te gebruiken bij 
alle typen elastische kousen 
en drukklassen. Bij de Doff 
N’ Donner wordt er gebruik 
gemaakt van rollen en duwen. Dit 
zorgt ervoor dat de elastische 
kous sneller en makkelijker kan 
worden aan gedaan. Ook voor 
mensen met een gevoelige huid 
is dit een prettig hulpmiddel De 

Doff N’ Donner™ is een fantastisch hulpmiddel voor 
zorgverleners die dagelijks patiënten met het aan- en 
uittrekken van therapeutisch elastische kousen moeten 
helpen.
Prijs Doff N’ Donner waterzak € 50,00
Doff N’ Donner Cone € 35,00

Gus™ Basic
De Gus™ Basic is een simpele, 
maar bijzonder stevige aan- en 
uittrekhulp voor therapeutische 
elastische arm en been 
kousen met een open teen. 
Dit hulpmiddel is met name 
bedoeld voor thuiszorg- en 
hulpverleningssituaties. De 

Gus Basic is gemaakt van een lichtgewicht, maar zeer 
sterk, nylon materiaal, dat voorzien is van een speciale 
siliconen coating. Hierdoor glijdt het product uitstekend 
onder uw kous en is tevens zacht voor de huid.
Prijs € 20,00

Steve+
Steve+ is een eenvoudige, 
hoogwaardige en gebruiks-
vriendelijke aan- en uittrek-
hulp voor alle soorten 
therapeutische elastische 
kousen. Voor de zelfstandige 
cliënt bij bijvoorbeeld 
verminderde handfunctie, 
rugklachten of als bukken 
niet meer gemakkelijk 
gaat. De Steve+ kan 
zittend gebruikt worden, 
wordt geleverd inclusief 
uittrekring en is gemaakt van 

duurzaam kunststof, waardoor schoonmaken en/of 
desinfecteren goed mogelijk is. Steve+ is geschikt voor 
onderbeenkousen (AD) en kousen voor het gehele been 
(AG).
Indien U interesse heeft in de Steve+ wordt er een 
afspraak ingepland om samen met u het aan- en 
uittrekken van uw therapeutische elastische kousen met 
de Steve+ door te nemen. Daarna heeft u de mogelijk heid 
om de Steve+ 1 week in de thuissituatie uit te proberen 
alvorens u overgaat tot een eventuele aankoop
Prijs € 70,00

Magnide
De Magnide is het 
aantrekhulpmiddel voor 
therapeutisch elastische 
kousen, met een gesloten 
teen. Het aantrekken van 
therapeutische elastische 
kousen met een gesloten 
teenstuk is vaak een 
moeizame handeling. De 
Magnide is hier specifiek 

voor ontwikkeld waardoor het aantrekken een stuk 
makkelijker gaat.
Prijs € 30,00

HandyLegs 
HandyLegs is 
een innovatief en 
makkelijk hulpmiddel 
voor het zelfstandig 
aan- en uittrekken 
van therapeutisch 
elastische kousen! 
De voordelen van 
HandyLegs zijn: 

•  U hoeft niet te bukken.
•  U kunt zittend uw 

kousen aan- en 
uittrekken.

•  Er is weinig kracht 
nodig.

•  Is licht in gewicht en 
makkelijk hanteerbaar

Indien U interesse heeft in de Handylegs wordt er 
een afspraak ingepland om samen met u het aan- en 
uittrekken van uw therapeutische elastische kousen 
met de Handylegs door te nemen. Daarna heeft 
u de mogelijkheid om de Handylegs 1 week in de 
thuissituatie uit te proberen alvorens u overgaat tot een 
eventuele aankoop.
Prijs € 130,00
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een speciale siliconen coating. Hierdoor glijdt het 
product uitstekend onder uw kous en is tevens 
zacht voor de huid.  
Prijs € 20,00 
 
 
 

Steve+ is een eenvoudige, 
hoogwaardige en gebruiks-
vriendelijke aan- en 
uittrekhulp voor alle soorten 
therapeutische elastische 
kousen. Voor de zelfstandige 
cliënt bij bijvoorbeeld 
verminderde handfunctie, 
rugklachten of als bukken 
niet meer gemakkelijk gaat. 
De Steve+ kan zittend 
gebruikt worden, wordt 
geleverd inclusief uittrekring 
en is gemaakt van 
duurzaam kunststof, 
waardoor schoonmaken 

en/of desinfecteren goed mogelijk is. Steve+ is 
geschikt voor onderbeenkousen (AD) en kousen 
voor het gehele been (AG). 
Indien U interesse heeft in de Steve+ wordt er een 
afspraak ingepland om samen met u het aan- en 
uittrekken van uw therapeutische elastische 
kousen met de Steve+ door te nemen. Daarna 
heeft u de mogelijkheid om de Steve+ 1 week in 
de thuissituatie uit te proberen alvorens u 
overgaat tot een eventuele aankoop  
Prijs € 70,00 

 
De Magnide is het 
aantrekhulpmiddel voor 
therapeutisch elastische 
kousen, met een 
gesloten teen. Het 
aantrekken van 
therapeutische 
elastische kousen met 
een gesloten teenstuk 
is vaak een moeizame 
handeling. De 
Magnide is hier 

specifiek voor ontwikkeld waardoor het aantrekken 
een stuk makkelijker gaat.  
Prijs € 30,00 
 
 
 

HandyLegs is een 
innovatief en 
makkelijk 
hulpmiddel voor het 
zelfstandig aan- en 
uittrekken van 
therapeutisch 
elastische kousen! 
De voordelen van 
HandyLegs zijn: 
• U hoeft niet te 
bukken. 
• U kunt zittend uw 
kousen aan- en 
uittrekken. 
• Er is weinig kracht 
nodig. 
• Is licht in gewicht 
en makkelijk 
hanteerbaar 

Indien U interesse heeft in de Handylegs wordt er 
een afspraak ingepland om samen met u het aan- 
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overgaat tot een eventuele aankoop.  
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Bauerfeind 
handschoenen zijn 
onmisbaar voor het 
aantrekken van steun-
kousen. De handschoenen  
zorgen voor een optimale 
grip, waardoor de kous 
gemakkelijker over het 

been of de arm geschoven kan worden, zonder 
hierbij aan de kous te hoeven trekken. Daar-
naast beschermen de handschoenen de kous 
tegen mogelijke beschadigingen door nagels en 
sieraden. Bauerfeind handschoenen zijn daarom 
onmisbaar bij het aan- en uittrekken van uw 
therapeutisch elastische kousen. 
Verkrijgbaar in de maten XS, S, M en L.  
Prijs € 6,50 per paar. 
 
 
 

De Doff N' Donner  is een 
soort waterzak waardoor u 
snel elastische kousen oprolt 
en afrolt. Dit aan- en 
uittrekhulp is te gebruiken 
bij alle typen elastische 
kousen en drukklassen. 
Bij de Doff N' Donner wordt 
er gebruik gemaakt van 
rollen en duwen. Dit zorgt 
ervoor dat de elastische 
kous sneller en 
makkelijker kan worden aan 
gedaan. Ook voor mensen 
met een gevoelige huid is dit 
een prettig hulpmiddel 

De Doff N' Donner™ is een fantastisch hulpmiddel 
voor zorgverleners die dagelijks patiënten met het 
aan- en uittrekken van therapeutisch elastische 
kousen moeten helpen.  
Prijs Doff N' Donner waterzak € 50,00 
Doff N' Donner Cone € 35,00Me 
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