
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Anti-emboliekous



INLEIDING

Op advies van uw arts heeft u anti-emboliekousen 
gekregen om u te beschermen tegen de risico’s van 
een diepe veneuze trombose.
Deze folder informeert u over het gebruik van deze 
anti-emboliekousen.

Wat is een diepe veneuze trombose?

Diepe veneuze trombose, vaak afgekort als DVT, is de 
naam voor een bloedklonter die kan ontstaan in uw 
onderste ledematen na een operatie of langdurige 
bedrust. Deze bloedklonter kan, wanneer hij zou 
loskomen, in de longen terecht komen en zo een 
longembolie veroorzaken. Een longembolie is een 
levensbedreigende complicatie.

Alarmtekens:

• Pijn in één van de kuiten
• Oedeem (zwelling) van de onderste ledematen
• Rode vlekken
• Kortademigheid
• Ophoesten van bloederig slijm
• Pijn of een raar gevoel in de borst

Wanneer u één of meerdere van deze symptomen 
opmerkt neem dan contact op met de behandelend 
geneesheer of de huisarts.

Aandachtspunten

• Het is belangrijk dat de kousen goed passen. Te 
grote kousen zakken af en bieden onvoldoende 
bescherming. Te kleine kousen knellen af.



• Plooi de bovenkant van de kousen nooit om.
• Zorg ervoor dat de kousen niet omrollen. 

(afknellen)
• Zorg ervoor dat de hielen van de Anti-

emboliekousen op de juiste plaats zitten.
• Via een inspectievenster op de voet kan 

de doorbloeding van de tenen gemakkelijk 
gecontroleerd worden. Dit inspectievenster is 
voorzien van een kleurencode, wat de maten 
gemakkelijk herkenbaar maakt.

• De Comprinet Pro kousen moeten ’s nachts aan 
blijven.

• Verwijder de kousen dagelijks om de toestand van 
de huid te controleren.

• Comprinet Pro kousen worden postoperatief 
aangeraden tot u terug mobiel bent tenzij de arts 
het anders voorschrijft. (Bv. bepaalde rug ingrepen 
10 dagen, THP/TKP en heup/femurfractuur tot 6 
weken.

• Comprinet pro kousen behouden de graduele 
compressie en eigenschappen na het wassen. 
De anti-emboliekous kan tot circa 10 maal 
gewassen worden op maximaal 90°C. Gebruik geen 
bleekmiddel, wasverzachter of vlekkenverwijderaar. 
Strijk je JOBST Comprinet pro kousen niet na het 
wassen en drogen.



Aantrekinstructies



Gebruik van JobST Donning Aid = werd gratis geleverd 
bij de kousen
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www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius
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CONTACT
Heelkunde B3
Tel. 012 39 63 40


