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Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen
kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op
de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze
steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen
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heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Dit sympathieke onderzoek is gericht op een groot praktisch
probleem bij steunkousen.1 De therapietrouw van het dragen

van steunkousen is met circa 70% lager dan we zouden willen.

Het ongemak van kousen, en ook het moeizaam aantrekken,
speelt daarbij een rol. Het ’s morgens vroeg aantrekken van
steunkousen bij ouderen die dit niet zelf kunnen, is een taak

van de thuiszorg en leidt daar tot spitsuurbelasting. Het zou

Het aantrekken van steunkousen is lastig, waardoor de therapietrouw
lager is dan wenselijk.

mooi zijn als er steunkousen waren die zonder verlies aan ef-

ken. Er wordt bijvoorbeeld nergens genoemd hoe lang de duur

dat vaker zelfstandig kunnen doen. Voetloze steunkousen lij-

dat de voeten niet dikker worden bij een voetloze steunkous.

fectiviteit gemakkelijk zijn aan te trekken, waardoor ouderen
ken daarvoor een goed alternatief.

De onderzoekers probeerden op een paar vragen antwoord

te geven. Geeft een voetloze kous evenveel druk in de kuit

als een gewone kous, leidt een voetloze kous tot stuwing van

vocht in de voet, en zijn de voetloze kousen gemakkelijker door

van de interventie met de kousen is. Het onderzoek wijst uit
De auteurs suggereren ook dat de voetloze kous gemakkelijker

is aan te trekken dan een gewone steunkous. Omdat de voet-

loze kousen in het onderzoek nieuw zijn aangemeten, geven
ze waarschijnlijk meer kuitdruk dan de oude steunkous.

De bevindingen lijken veelbelovend. Maar er zal toch echt

ouderen zelf aan te trekken?

eerst meer onderzoek en/of afstemming tussen de betrokken

kingen, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrok-

deze ene zwaluw tot een lange, zorgeloze zomer leidt. ▪

De methodologie van het onderzoek heeft duidelijke beper-

partijen in het veld moeten plaatsvinden om zeker te weten of
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Uw diagnose

Foto’s gezocht

Op uw spreekuur komt een 18-jarige man die

Ziet u ook een bijzondere aandoe-

heeft hij een wondje aan de rand van zijn

aan de fotoquiz. Wij ontvangen

net terug is van een reis naar Sri Lanka. Daar

ning op het spreekuur? Denk dan

rechtervoet opgelopen dat er al enkele weken

graag goede en scherpe foto’s, liefst

zit maar niet wil genezen. Het wondje is niet

staand (minimaal 300 dpi of 1 Mb)

pijnlijk.
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a. Decubitus

b. Leishmaniasis
c. Ecthyma

d. Framboesia tropica
Kijk voor het juiste antwoord
op www.henw.org.
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met een duidelijke diagnose. Stuur

uw foto naar redactie@nhg.org onder vermelding van ‘fotoquiz’.
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