
Therapeutische  
elastische vlakbrei kousen
voor de behandeling van 
chronisch oedeem en 
lymfoedeem.

VENOSAN® - Therapeutische elastische vlakbrei kousen 
Optimale pasvorm voor oedeembestrijding.

www.Lohmann-Rauscher.com



Therapeutische elastische vlakbrei 
kousen van VENOSAN® 
Altijd de juiste keuze. 

Waarom kiezen voor VENOSAN®?

  therapeutische elastische vlakbrei kousen 
    hoogwaardig ontwerp, materiaal en productie
    RAL-gecertificeerd 
     Oeko-Tex Standard 100
  een compleet aanbod van arm- & beenkousen
  3 kwaliteiten - de mogelijkheid om te kiezen wat het beste 
aansluit bij de behoeften van uw patiënten

Met de collectie therapeutische elastische kousen in vlakbrei 
voor vasculaire en lymfatische aandoeningen completeert 
Venosan het assortiment aan compressieproducten.  
Het kiezen van de juiste kous is zo eenvoudig mogelijk gemaakt 
door gemakkelijk leesbare, ruime confectiemaattabellen, de 
mogelijkheid maatwerk te bestellen en het gebruiksgemak van  
de vlakbrei compressieproducten. 

L&R Venosan heeft als doel artsen en aanmeters zo goed 
mogelijk te ondersteunen in het bieden van adequate zorg, 
passend bij de indicatie, de vorm en de lichaamsbouw van 
iedere individuele patiënt.

Wij vinden dat adequate, klinisch effectieve behandeling en 
advies gemakkelijk toegankelijk zouden moeten zijn voor een 
ieder (arts, aanmeter en patiënt) die zich bezig houdt met  
de verzorging van vasculaire en lymfatische aandoeningen.  
Dat zij zich gesteund voelen - niet slechts op bepaalde  
momenten - maar een heel leven lang. 
Wij noemen dit:
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* Ehmann, S.; Bjork, R. (2019) S.T.R.I.D.E. Professional Guide to Compression Garment Selection for the Lower Extremity.
  Reich-Schupke, S.; Stücker, M. (2019) Round knit or flat knit compression garments for maintenance therapy of lymph-edema of the leg?  

– Review of the literature and technical data.

VENOSAN® Vlakbrei 
Kies het materiaal dat het beste aansluit  
bij de behoeften van uw patiënt.

De drie verschillende kwaliteiten in VENOSAN vlakbrei bieden u de keuze om 
precies het juiste product voor te kunnen schrijven:

VENOSAN®  

Soft
Biedt door gebruik van heel 
zacht materiaal een zeer hoog 
draag -comfort en daarmee 
therapietrouw voor de patiënt 
met tegelijkertijd effectieve 
compressie:
   extreem zacht en duurzaam
    gemakkelijk aan- en uit te 

trekken
   latexvrij
   beschikbaar in maatwerk en 

confectie
  lage tot gemiddelde stiffness

VENOSAN®  

Pro
Biedt de ideale stiffness ter 
voorkoming van chronisch 
oedeem, zonder in te leveren 
op draagcomfort en daarmee 
therapietrouw voor de patiënt:
   glad en duurzaam
   goede oedeempreventie
    gemakkelijk aan- en uit te 
trekken

   klasse 2 en 3
  middelhoge stiffness

VENOSAN®  

Strong
Biedt de hoogste graad van 
stiffness, ideaal voor patiënten 
die een hoge mate van 
oedeempreventie nodig hebben:
   glad en duurzaam
   relatief ademend
   hoge mate van 
oedeempreventie

   latexvrij
   klasse 3 en 4
   hoge stiffness

VENOSAN therapeutische elastische vlakbrei  
kousen worden vervaardigd met behulp van 
geavanceerde garentechnologiën, wat zal resul-
teren in een hoge therapietrouw van de patiënt.  
Het complete assortiment van Venosan TEK  
wordt conform EU-normen geproduceerd in  
Europa en beslaat verschillende kwaliteiten en 
stijlen. Zo heeft u de mogelijkheid om de meest 
geschikte kous voor uw patiënt te kiezen.

Waarom is de mate van stiffness zo van belang?  

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de stiffness van com-
pressieproducten een belangrijke rol speelt bij de hemodynamische
werkzaamheid ervan. Stijvere textielsoorten hebben korte-rek- 
eigenschappen met een lage rustdruk en hogere werkdruk.  
Dit is een cruciale factor bij het voorspellen van de effectiviteit en  
therapietrouw voor patiënten. Hoe hoger de stiffness van een stof, 
hoe groter het masserende effect tijdens beweging.*
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VENOSAN® Vlakbrei 
Wanneer welk product?

4 compressieklassen, 3 kwaliteiten,1 passend product.

Het VENOSAN® vlakbrei assortiment

VENOSAN®  VENOSAN®  VENOSAN®  VENOSAN®  VENOSAN®  VENOSAN®  

   wanneer een zachte klasse 1 
of 2 kous met lage stiffness  
is geïndiceerd

  ook bij een kwetsbare huid 
t.g.v. ouderdom of medicatie

  in geval van latexallergie of 
overgevoeligheid

  bij geen of weinig oedeem

  wanneer een stevige klasse 3 
kous met iets meer dan  
gemiddelde stiffness is  
geïndiceerd

  bij een ‘normale’ huid en  
normale indicaties voor  
klasse 3

  bij matig oedeem

  wanneer een wat steviger 
klasse 2 kous met middelhoge 
stiffness is geïndiceerd

  bij een ‘normale’ huid en  
normale klasse 2 indicaties 

  bij enig oedeem

  wanneer een klasse 3 kous 
met hoge stiffness is  
geïndiceerd 

 bij ernstiger indicaties

  standaardoptie: verkorte wreef

  in geval van latexallergie of 
overgevoeligheid

   wanneer een klasse 3 zachte 
kous met middelhoge stiffness 
is geïndiceerd

  ook bij een kwetsbare huid 
t.g.v. leeftijd of medicatie

  bij weinig tot matig oedeem

  in geval van latexallergie of 
overgevoeligheid

  wanneer een stevige klasse 4 
kous met zeer hoge stiffness 
is geïndiceerd

  ‘harde’ werker voor zeer  
ernstige indicaties

   standaardoptie: verkorte wreef

  in geval van latexallergie of 
overgevoeligheid

KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4

Stiffness
Klasse 1 

18–21 mmHg
Klasse 2 

23–32 mmHg
Klasse 3 

34–46 mmHg
Klasse 4 
> 49 mmHg

Laag

Gemiddeld

Hoog

Soft 1 Soft 2

Soft 3

Soft 3

Pro 2

Pro 2

Pro 3

Pro 3

Strong 4

Strong 4S

Strong 4 / 4S

Strong 3

Strong 3Soft 1 / 2
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VENOSAN® Vlakbrei 
Overzicht van compressiekousen  
voor de onderste ledematen.

VENOSAN®  Soft 
Maatwerk vlakbrei assortiment

VENOSAN®  Pro 
Maatwerk vlakbrei assortiment

VENOSAN®  Strong 
Maatwerk vlakbrei assortiment

Klasse 1 
18–21 mmHg

Klasse 2 
23–32 mmHg

Klasse 3 
34–46 mmHg

Kleuren

Stiffness Laag Laag Middel

Klasse 2 
23–32 mmHg

Klasse 3 
34–46 mmHg

Kleuren

Stiffness Middel Middel

Klasse 3 
34–46 mmHg

Klasse 4 en 4S 
> 49 mmHg

Kleuren

Stiffness Hoog Hoog

De Venosan therapeutische elastische vlakbrei kousen 
worden gekenmerkt door speciaal verstevigde gedeelten 
en speciale afwerking bij gewrichten en randen.
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omvang
small c-

(cm) 
small
(cm) 

medium c-
(cm)

medium
(cm)

large c-
(cm)

large
(cm)

x large c-
(cm)

x large
(cm)

cD 25 - 30 30 - 35 28 - 33 33 - 38 32 - 38 36 - 42 37 - 43 41 - 47

cC 26 - 31 31 - 36 29 - 34 34 - 39 33 - 39 37 - 43 38 - 44 42 - 48

cB1 21,5 - 24,5 24 - 27 23,5 - 27 26 - 29,5 27 - 30,5 29 - 32,5 29 - 33 31 - 35

cB 19 - 21 21 - 23 23 - 25,5 25,5 - 28,5

cY 29 - 33 31 - 34 32 - 36 34 - 38

cA 20,5 - 22,5 21,5 - 23,5 23 - 25 24 - 27

lengte
kort
(cm)

normaal
(cm)

lang
(cm)

ID 36 - 38 39 - 41 42 - 44

IA 17 18 19

lA

lZ

lB

lC

lD
cD

cC

cB

cY
cA

lB1 
cB1 

omvang
small c-

(cm) 
small
(cm) 

medium c-
(cm)

medium
(cm)

large c-
(cm)

large
(cm)

x large c-
(cm)

x large
(cm)

cD 25 - 30 30 - 35 28 - 33 33 - 38 32 - 38 36 - 42 37 - 43 41 - 47

cC 26 - 31 31 - 36 29 - 34 34 - 39 33 - 39 37 - 43 38 - 44 42 - 48

cB1 21,5 - 24,5 24 - 27 23,5 - 27 26 - 29,5 27 - 30,5 29 - 32,5 29 - 33 31 - 35

cB 19 - 21 21 - 23 23 - 25,5 25,5 - 28,5

cY 29 - 33 31 - 34 32 - 36 34 - 38

cA 20,5 - 22,5 21,5 - 23,5 23 - 25 24 - 27

Confectietabel VENOSAN® Soft 2, Pro 2 en Pro 3 vlakbreikousen.

Confectie assortiment VENOSAN® Soft 2,  
Pro 2 en Pro 3 vlakbrei beenkousen.

Verkrijgbaarheid siliconenband.

AD siliconenband 3 cm bij lengte AD siliconenband 5 cm bij lengte

AD:  kniekous

AB AD AF AG AGT

AT ATFT ATGT BTBD

DF DG DGT DT DTFT

FTGTDTGT FT

VENOSAN® maatwerk vlakbrei assortiment  
Overzicht van koustypen voor de onderste
ledematen. 

Deze zijn beschikbaar in de kwaliteiten VENOSAN® Soft, Pro en Strong.

AB

AT

DF

DTGT

AD

ATFT

DG

FT

AF

ATGT

DGT

FTGT

AG

BD

DT

AGT

BT

DTFT

kleur teenstuk AD

VENOSAN® Soft 2 • beige open •
VENOSAN® Soft 2 en 3 • beige open •

kort normaal lang kort normaal lang

VENOSAN® Soft 2 • - - - • •
VENOSAN® Soft 2 en 3 - - - • • •

VENOSAN® vlakbrei confectietabel en 
confectie assortiment
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VENOSAN® Vlakbrei 
Overzicht van compressiekousen voor  
de bovenste ledematen.

VENOSAN® Soft 
Maatwerk vlakbrei assortiment

VENOSAN® Pro
Maatwerk vlakbrei assortiment

Klasse 1 
18–21 mmHg

Klasse 2 
23–32 mmHg

Klasse 3 
34–46 mmHg

Kleuren

Stiffness Laag Laag Middel

Klasse 2 
23–32 mmHg

Klasse 3 
34–46 mmHg

Kleuren

Stiffness Middel Middel

Platte randen en speciale afwerking van  
gewrichtsdelen verhogen het draagcomfort.
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VENOSAN® Vlakbrei  
Overzicht van koustypen voor de bovenste
ledematen.

CG

AC1 – handschoen

AG + duimopening

CG met siliconenband

AG met siliconenband  
+ duimopening

Alle modellen voor de bovenste ledematen zijn beschikbaar 
in de kwaliteiten VENOSAN® Soft en Pro.
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For more info visit 
www.SupportforLife.com 33
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 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
 Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher Nederland · Antennestraat 86-B · 1322 AS Almere, Nederland

VENOSAN® is een gedeponeerd handelsmerk van
SWISSLASTIC AG, St. Gallen, Switzerland - 

Wij staan voor u klaar met onze ‘Support for Life‘. Ons doel is te luisteren, te helpen 
en mogelijkheden te bieden om patiënten zelfstandig met hun aandoening om te  
leren gaan en deze effectief te behandelen.


