
Gerda Jochemsen
Leverancier TEK 
(Oedeem) fysiotherapeut

Openingstijden
U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur tele-
fonisch bereiken op tel. 0412-623673.

Aanmeten en afleveren geschiedt uitsluitend op afspraak. 
Dit  kan binnen drie werkdagen gerealiseerd worden. Als 
u niet in staat bent naar ons toe te komen, dan worden de 
kousen bij u thuis aangemeten. In andere gevallen zijn er 
kosten verbonden aan het aan huis aanmeten.

Routebeschrijving:
De praktijk ligt dicht bij het voormalige Ziekenhuis Bern-
hoven. Op de rotonde bij het ziekenhuis gaat u richting 
winkelcentrum De Ruwert en vervolgens de eerste straat 
links. Dit is de Van Anrooystraat. De Stadsbus rijdt door de 
Van Anrooystraat. 

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
De locatie is rolstoeltoegankelijk en er is een senioren-
toilet.

Vragen?
Als u vragen heeft, die niet in deze folder beantwoord wor-
den, neem dan contact op met:

Gerda Jochemsen
Van Anrooystraat 15c,
5343 BA Oss.
Tel: 0412-623673
Mobiel: 06-13 74 41 40
Fax: 0412- 657186

e-mail: gerdajochemsen@hetnet.nl
website: www.gerda-jochemsen.nl

15-04-13 van anrooijstraat 15c - Google Maps

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=van+anrooijstraat+15c&aq=&sll=51.754878,5.524042&sspn=0.011144,0.01929&vps… 1/1

Adres Van Anrooijstraat 15C
5343 Oss, Nederland

ERKEND LEVERANCIER
VAN THERAPEUTISCHE 
ELASTISCHE KOUSEN



Informatie en toelichting over onderhoud, levensduur en 
vervolgverstrekking worden u bij het aanmeten en/of af-
leveren verstrekt. Tevens geeft iedere fabrikant bij de kous 
zijn eigen informatie over aantrekken en verzorging.
Het gebruik van wasverzachter is niet toegestaan.

Leverbaar zijn o.a. de merken:
•	 Bauerfeind
•	 Jobst
•	 Juzo
•	 Ofa
•	 Sigvaris
•	 Medi
•	 Varitex
•	 Varodem

Maatwerk of confectie?
Zowel maatwerk als confectie is mogelijk. De levertijd van 
maatwerk is 10 werkdagen en van confectie 6 werkdagen of 
direct uit voorraad leverbaar.
Bij uw leverancier kunt u ook terecht voor rubberhand-
schoenen, speciaal wasmiddel als ook voor een aantal aan-
trekhulpen zoals o.a.:
•	 Easyslide On en off
•	 Easyslide Magnide
•	 Easyslide Arm
•	 Easyslide Caran
•	 Sim-Slide

Garantie
Er bestaat een garantie van 1 maand na levering op de pas-
vorm, bij normaal gebruik.
De garantie op fabricagefouten is 3 maanden na levering. Er 
bestaat geen garantie op het product als de instructies voor 
aantrekken en onderhoud niet zijn opgevolgd, dit wordt 
beoordeeld door uw leverancier en bij verschil van mening, 
worden de kousen retour gezonden naar de fabrikant voor 
nader onderzoek.
Bij aflevering van de kousen krijgt u informatie over aan- en 
uittrekken en over de verzorging van uw kousen.

Sinds 1990 is Gerda Jochemsen Leverancier Therapeu-
tisch Elastische Kousen (TEK). Als aanvulling op de oe-
deemfysiotherapie is zij deze opleiding gaan volgen. Op 
deze manier kunnen de cliënten/patiënten op één adres 
terecht voor de behandeling van veneuze, arteriële en 
lymfatische klachten, voor manuele lymfdrainage en voor 
het aanmeten van therapeutisch elastische kousen.

Algemene informatie
Met alle zorgverzekeraars zijn contracten ge-
sloten.
De werkzaamheid/levensduur van de kousen 
bedraagt 12 maanden, mits ze volgens de 
voorschriften behandeld worden. Deze voor-

schriften zijn bijgevoegd bij de kousen. Indien u niet eerder 
kousen hebt laten aanmeten, dient u in het bezit te zijn van 
een verwijzing van huisarts of specialist. Als u al eerder een 
verstrekking van een andere leverancier hebt gehad, wilt u 
dan de gegevens en datum van laatste verstrekking mee-
nemen. Verkeerde informatie kan voor u kosten tot gevolg 
hebben.
Het is belangrijk dat u de kousen altijd laat aanmeten, ook 
als het een vervolg betreft, en dat u de kousen bij aflevering 
past. Dit voorkomt niet goed zittende kousen en misver-
standen over aan en uittrekken en verzorging.
U heeft recht op een adequaat werkend hulpmiddel.
Indien er sprake is van een eigen bijdrage, zoals bijvoor-
beeld uw jaarlijks eigen risico, dan zal dit tijdens de eerste 
afspraak met u besproken worden.

Artikelen en Merken
Informatie over merken, typen e.d. wordt u mondeling 
verstrekt. Na het aanmeten kan er pas beoordeeld worden 
welk product het beste voor u geschikt is. Van alle merken is 
nadere informatie aanwezig. Van iedere te leveren kwaliteit 
kous kunt u een staaltje zien.

Klachten
Uw leverancier is door de "Stichting Erkenningsregeling 
Medische Hulpmiddelen" erkend. Dit houdt in dat er vol-
daan wordt aan strenge leveringseisen en klachtenproce-
dures. Bij klachten over het aan u geleverde product dient 
u zich zo snel mogelijk te melden bij uw leverancier. De 
kousen dient u gewassen mee te brengen. Uw klacht wordt 
altijd in behandeling genomen en in alle redelijkheid op-
gelost. Indien nodig zijn klachtenformulieren te verkrijgen.
Uw leverancier is aangesloten bij de klachtenregeling van 
de VATEK, Viaductweg 12, 9751 HR te Haren (bij Groningen), 
Tel: 050-4062721. Het gehele reglement is op aanvraag be-
schikbaar. Als ook de klachtencommissie er niet in slaagt 
uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te 
lossen, kan de klacht worden voorgelegd bij de geschillen-
commissie van de SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alphen a/d 
Rijn, of: www.semh.info. In dat geval is er sprake van een 
geschil.
De wettelijke aansprakelijkheid is geregeld via de VVAA, 
Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht.

Patiëntenverenigingen
Voor nadere informatie over vaatproblemen en oedeem 
kunt u terecht bij Patiëntenverenigingen zoals:

•	 NL-Net - Nederlands Lymfoedeem Netwerk, Stations-  
 weg 6B 3862CG Nijkerk
•	 NPCF - Nederlandse Patiënten Consumenten  
 Federatie, tel. 030-2970303
•	 De Hart en Vaatgroep, van en voor mensen met een   
 hart- of vaatziekte, tel. 088- 11 11600
•	 NVFL - Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie  
 binnen de Lymfologie, Impalastraat 32 3523 PN   
 Utrecht
•	 WFV - Werkgroep Fysiotherapie Varices

Zie ook: www.gerda-jochemsen.nl


