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Cardiologie
Steunkousen

Na uw hartoperatie zult u enige tijd steunkousen moeten dragen. 
De verpleegkundige of de fysiotherapeut heeft u uitgelegd waarom 
dit nodig is en hoe u de kousen het beste aan kunt trekken. In deze 
folder kunt u alles nog eens nalezen.

Waarom steunkousen
Tijdens de operatie zijn er één of meer aders uit uw been of uit beide 
benen gehaald die gebruikt zijn als ‘omleiding’ (bypass). Hierdoor 
kan zich vocht gaan ophopen in uw been/benen. Om dit te voorko-
men moet u gedurende zes weken steunkousen dragen. Bovendien 
ondersteunen de kousen de wond, wat meehelpt om uw benen fraai 
te laten genezen.

Na zes weken zijn de wonden meestal genezen en hebben de andere 
bloedvaten in het been de taak van het verwijderde bloedvat overge-
nomen. U hoeft de kousen dan niet langer te dragen.

Wanneer dragen
Er zijn twee soorten steunkousen: een korte en lange kous. De korte 
kous zit tot aan de knie, de lange kous tot in de lies. Welke kous u 
krijgt, hangt af van de lengte van de beenwond.

U draagt de kous(en) steeds als u uit bed bent; dus als u staat of 
loopt. Omdat het aan- en uittrekken van de kous(en) nogal wat kracht 
kost, kunt u ze het beste overdag aanhouden. Alleen als u voor lan-
gere tijd naar bed gaat (zoals ’s nachts), trekt u ze uit. Vraag de eerste 
dagen hulp als het aantrekken van de kous(en) u te zwaar valt. Tijdens 
het wassen/douchen en als u ’s nachts even uit bed gaat, kunt u de 
kous(en) uiteraard uitlaten.

Het aantrekken van de kous(en)
De fysiotherapeut of verpleegkundige bepaalt de juiste maat kous. 



De volgende instructies kunnen u helpen bij het aantrekken:
1. Steek uw hand in de kous tot aan het hielstuk. Houd het mid-

den van het hielstuk vast en draai de kous binnenstebuiten tot 
aan het hielstuk.

2. Breng de kous voorzichtig aan over de voet en hiel en zorg dat 
de hiel goed in het hielstuk zit.

3. Zorg dat de kous glad zit. Trek aan het teenstuk om de kous 
glad om de voet te krijgen en de tenen voldoende ruimte te 
geven.

Algemene tips
- Sla de bovenrand van de kous niet om; wanneer u dat wel doet 

ontstaat er nemelijk een rand die de bloedsomloop belemmert.
- Zorg dat de kousen goed glad zitten.
- Olieachtige crèmes en dergelijke kunnen de elastische draden 

in de kous aantasten. Zorg daarom dat deze niet met de kous 
in aanraking komen.

- Was de kousen regelmatig op een temperatuur van 95°C.
 Ze mogen niet in de droger en u mag ze niet strijken.

Vragen
Wanneer u nog meer wilt weten over het hoe en waarom van de 
steunkousen, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen en de 
fysiotherapeut van het Ziekenhuis Rivierenland.

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


