
 

 

 
L Y M P H A S T I M  

“In het verleden heb ik een aantal jaren gebruik gemaakt van een pneumatisch compressie apparaat. 

In mijn huidige praktijk had ik hier nog geen gebruik van gemaakt. Dus wat doe je, je gaat online op 

zoek naar welke apparaten er nu op de markt zijn en wat de verschillen zijn. 

Ik zocht contact met Doove Care Groep voor basisinformatie over hun compressie apparaat; de 

Lymphastim. Wat mij vooral aansprak was de hoeveelheid programma’s die het apparaat biedt. 

Hiermee kun je meerdere indicaties behandelen en kun je per patiënt de behandeling aanpassen.  

Na nogmaals contact is een van de vertegenwoordigers bij mij in de praktijk lang geweest om het 

apparaat te demonstreren. Buiten dat ik dit hele goede service vind, vond ik het heel erg fijn dat ik het 

apparaat mocht uitproberen en daarna kon beslissen of ik interesse had er eentje aan te schaffen.  

Ik vind de Lymphastim een hele mooie aanvulling op mijn oedeemtherapie en de patiënten ervaren het 
ook als zeer prettig. Er is mogelijkheid via Doove een apparaat voor thuisgebruik aan te vragen via de 
zorgverzekering. Doove Care Groep biedt hierbij uitstekende ondersteuning, wat de aanvraag een stuk 
makkelijker maakt. Hierbij is het contact met de patiënt zeer fijn en krijgt hij/zij thuis duidelijke uitleg 
over de werking van het apparaat. 

Het contact met de vertegenwoordiger verliep heel soepel en prettig. Goede uitleg is van groot belang 

om een compleet beeld te krijgen van de mogelijkheden bij dit apparaat. Ik ben zeer tevreden over de 

manier van samenwerking hierin. Dus een compliment naar de vertegenwoordiger en Doove Care 

Groep. 

Uiteindelijk heb ik het apparaat een tijdje mogen uitproberen en heb ik interesse er eentje aan te 

schaffen. Voor de kleinere praktijken (zoals die van mij) is er mogelijkheid om gespreid te betalen. Heel 

fijn want uiteindelijk blijft het een grote investering. Maar ik weet zeker dat ik er geen spijt van krijg!” 

 

Jeannette van der Graaf 
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