
JOBST® Confidence 

Een nieuwe generatie vlakbreikousen

NIEUW 
& UNIEK

Compressie voor

Kimberly,
patiënt met secundair lymfoedeem

wie graag

vrij  
  beweegt



STADIUM STADIUM STADIUM

  L

IC
HT TOT MATIG LYMFOEDEEM

LIPOEDEEM

BROZE 
HUID

ACTIEVE  
LEVENSSTIJL 

BEHENDIGHEIDS-
PROBLEMEN

VOOR  
MEER 
COMFORT

NIEUWE  
GEBRUIKERS 
VLAKBREI-
COMPRESSIE

Maak een verschil voor uw patiënten 
met licht tot matig lymfoedeem

1 Aangepast uit: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

Begrijp de behoeften van uw patiënt 
om zo samen aan een succesvolle 
therapie te werken

Hoe definiëren we licht tot matig lymfoedeem?1

Een vroeg begin van 
de aandoening waarbij 

weefselvocht zich ophoopt en 
weer verdwijnt wanneer de 
ledematen omhoog worden 
gelegd. Het oedeem kan in 

dit stadium kuiltjes of putjes 
vormen (pitting).

Het omhoog leggen van de 
ledematen alleen vermindert 

zelden de zwelling en de 
putjes zijn duidelijk zichtbaar. 

Later wordt weefselfibrose 
duidelijker zichtbaar 

waardoor er al dan niet 
putjes of kuiltjes (pitting) 

zichtbaar blijven.

Het weefsel is hard (fibrotisch) 
en de kuiltjes (pitting) zijn 

afwezig. Huidveranderingen 
zoals verdikking, 

hyperpigmentatie, meer 
huidplooien, vetafzettingen en 
wrattengroei ontwikkelen zich.

Patiënten met licht tot matig lymfoedeem kunnen compressiekousen soms moeilijk verdragen. 
Ze begrijpen wel dat ze baat zouden hebben bij compressietherapie, maar de meeste 
vlakbreikousen zijn bedoeld voor ernstig lymfoedeem. Daardoor wordt therapietrouw soms 
een uitdaging.

Om patiënten met lymfoedeem succesvol te begeleiden is het belangrijk dat u hen een 
compressiekous helpt te vinden die hen ondersteunt op weg naar hun therapiedoelen en  
hen tegelijk toelaat ten volle van het leven te genieten.

Voor een goede therapietrouw zijn optimale compressiekousen noodzakelijk. Als u wilt 
zorgen dat uw patiënten tevreden zijn en zich aan hun behandeling houden, moet u hen in de 
eerste plaats een compressiekous helpen vinden die voorziet in hun belangrijkste behoeften, 
zoals comfort, of hun wens om hun leven zo normaal mogelijk te leiden.

Door samen te werken met uw patiënten en rekening te houden met hun persoonlijke behoeften 
kunt u hen helpen belemmeringen voor het gebruik van compressiekousen te overwinnen en hen 
op weg helpen naar een geslaagde therapie.

LICHT MATIG ERNSTIG



JOBST Confidence-compressiekousen gaan nog een stapje verder 
om optimaal comfort te garanderen: de unieke breitechniek en 
samenstelling van het garen bieden een optimale vochtregulatie.  
De unieke JOBST Confidence-kousen worden gemaakt van een 
hoogwaardige dubbellaagse stof die vocht van de huid afvoert naar 
de buitenste laag van de kous. De kous is ontworpen om de huid 
droog te houden en de patiënt de hele dag lang een comfortabel 
gevoel te bieden.

Unieke ingebouwde vochtregulatie

Uw patiënten hebben nood aan geruststelling 
dankzij een stevige ondersteuning. Door het 
gebruik van een innovatieve en unieke 
breimethode, vormen JOBST Confidence 
compressiekousen zich naar de echte 
lichaamsmaten van de patiënt. Dat verzekert 
steeds het optimale compressieniveau volgens 
de Duitse RAL-norm. 

Stevige ondersteuning die zich aanpast aan 
individuele behoeften

JOBST Confidence is gemaakt met soepele garens die in 
een breiconstructie met twee lagen geweven zijn. Dit helpt 
een aangenaam gevoel voor de huid te creëren en kan de 
flexibiliteit en comfort bieden die de patiënt wenst.

Zachtere garens voor een aangenaam gevoel op de huid

Geïnspireerd door de behoeften 
van patiënten en ontwikkeld met 
innoverende technologie

Geavanceerd vochtregulatiesysteem 
voor optimaal draagcomfort.

De flexibele en goed aansluitende 
stof is ontworpen om het aan- en 
uittrekken te vergemakkelijken. 

Vervaardigd van soepel 
materiaal dat zacht is maar ook 
stevige ondersteuning biedt.

Dankzij de innovatieve 
breimethode vormt het product 
zich goed naar individuele 
lichaamscontouren. 
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Contour Fit

Geen Contour Fit

Een nieuw tijdperk van comfort 
met een nieuwe generatie  
vlakbreikousen

De sleutel tot het geavanceerde comfort van 
JOBST Confidence ligt in het geoptimaliseerde 
breiproces. Dankzij de innovatieve technologie 
kunnen de compressiekousen zich met meer 
precisie dan ooit tevoren aanpassen aan de  
échte lichaamsvormen van uw patiënten.

JOBST Confidence helpt uw patiënten zich vrij te voelen in lichaam en 
geest, met een persoonlijke compressiekous die net zo uniek is als zij. 
De nieuwe vlakbreitechnologie die wordt gebruikt voor JOBST Confidence 
maakt een precieze pasvorm mogelijk op maat van de échte anatomische 
vormen van elke patiënt. Deze persoonlijke verfijnde pasvorm biedt uw 
patiënten niet alleen comfort, maar ook meer bewegingsvrijheid.
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JOBST Confidence is deskundig ontwikkeld met
een nieuwe breitechnologie. Bij traditionele 
vlakbreiproducten kunnen gebreide steken alleen 
aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd 
of verwijderd.  JOBST Confidence daarentegen 
sluit aan op de daadwerkelijke lichaamsvorm 
dankzij het toevoegen en verwijderen van steken 
op vier posities. Dit maakt meer dan ooit een 
persoonlijke pasvorm van de compressiekous 
mogelijk. JOBST Confidence is ontworpen om 
comfortabel aan te voelen op de huid en tegelijk 
de juiste therapeutische compressie te bieden.

INNOVATIEVE 

TECHNOLOGIE

De nieuwe Contour Fit-technologie



meer comfort te bieden  

huidvriendelijker te zijn

bewegingsvrijheid te stimuleren

het aantrekken te vergemakkelijken

te zorgen voor een betere temperatuurregeling

een waaier aan kleuren en ontwerpopties te bieden

Help uw patiënten het heft in eigen 
handen te nemen met Confidence

Lymfoedeem begrijpen en toelichten

Wanneer uw patiënten voor het eerst de diagnose lymfoedeem 
krijgen, zitten ze met veel vragen. Daarnaast hebben ze 
mogelijk moeite om compressietherapie te aanvaarden als 
onderdeel van hun dagelijkse leven. Door informatie aan te 
reiken en regelmatig met uw patiënten te communiceren, kunt 
u hen helpen om de ziekte beter te begrijpen en hun 
gezondheid in eigen handen te nemen.

Doelen stellen om succes te boeken

Aanvankelijk kan het een hele uitdaging zijn om dagelijkse 
gewoonten aan te passen aan een chronische ziekte als 
lymfoedeem. Door samen met uw patiënten een duurzaam 
behandelplan op te stellen en doelen op korte termijn te 
stellen, kunt u vermijden dat ze overweldigd worden door 
hun nieuwe routines. Als u deze doelen regelmatig samen 
evalueert, kunt u hen gemotiveerd op koers houden om 
compressiekousen te dragen.

Een routine voor zelfzorg ontwikkelen 
Zodra patiënten een nieuwe JOBST Confidence compressiekous 
hebben ontvangen, neemt u even de tijd om hen aan te leren 
deze gemakkelijk zelfstandig aan te trekken.  
Bespreek ook de was- en verzorgingsinstructies zodat de patiënt 
het zelfvertrouwen heeft om de zorg thuis voort te zetten.

    Ik leid het leven     
  dat ik écht wil  
 met compressie!

JOBST Confidence is ontworpen om:

Het leven van uw patiënten positief veranderen en hen letterlijk weer op de been helpen, zijn 
aspecten van uw werk waar u voldoening uit haalt. Om hun traject zo goed mogelijk af te leggen 
is het belangrijk dat uw patiënten compressiekousen vinden die het best aansluiten op hun be-
hoeften. Compressiekousen die hen helpen de hindernissen te overwinnen die vaak gepaard gaan 
met lymfoedeemtherapie.

JOBST Confidence is niet alleen ontworpen om uw patiënten te ondersteunen op weg naar een 
betere gezondheid, maar ook om hen te helpen het leven te leiden dat ze écht willen, ondanks 
hun lymfoedeem.

Stimuleer therapietrouw met  
JOBST Confidence  

Kimberly, patiënt met 
secundair lymfoedeem
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Modellen

Kniekous Dijkous

Deco Line Comfortzone 
(elleboog of knie)

Comfortzone
(enkel)

Schuine voetInitialen

Armkous

Compressieklassen

Designopties Comfortopties

Armkous Beenkous

CCL 1  18 - 21 mmHg

CCL 2  23 - 32 mmHg

CCL 3  34 - 46 mmHg

JOBST® Confidence: 
Een compleet assortiment 
net zo uniek als uw patient

CCL 1  15 - 21 mmHg

CCL 2  23 - 32 mmHg
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Beige Jeans Heather Red Heather
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Heather

Black


