MoveOn!
Hoe helpt V!GO mensen vooruit in het leven?
Lees er meer over in deze folder.

© IvanVerzar

#7

Octopus ondersteunt kinderen met een handicap
Dit project werd opgericht met het idee
dat “kinderen die een been (of arm) missen
evengoed recht hebben op een kwalitatieve
prothese waardoor ze een actiever leven
kunnen leiden”.
Na een eerste kennismakingsgesprek
wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor het kind (enkel tot 18jaar). Vanaf dit
moment gaan onze experten aan de slag
en na de productie volgen er verschillende
pasmomenten.

Wanneer de kinderen hun sportvoet, de blade, wat
meer gewoon zijn, kunnen ze gratis deelnemen
aan een sporttraining, onder begeleiding van een
professionele trainster voor G-sporters. Het brengt
hen in contact met sport maar helpt hen vooral om
beter met de blade om te gaan en er zo meer voordeel uit te halen in het dagelijkse leven.
Octopus is een unieke samenwerking
tussen VIGO en Cédric Lescut
(Androïd34), specifiek opgericht om
kinderen vooruit te helpen!
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www.android34.be

Tijdens de vakantie is het tijd voor “Sport & Spel”
De opstart van het Octopus-project, was onze drijfveer om een manier te vinden
waarbij we de kinderen op een leuke en positieve manier in contact konden brengen
met sport. Iets wat voor enkelen onder hen al enige tijd niet meer mogelijk was.
Sinds begin dit jaar, organiseert VIGO op regelmatige basis sporttrainingen voor de
kinderen die een actieve (sport)blade kregen via het Octopus-project. We doen dit in
samenwerking met Mieke Van Thuyne, een heel bekwame en gedreven ligatrainster
voor G-sporters. Zij is verbonden aan Parantee-Psylos en begeleidde de Belgische
paralympiërs in Rio tijdens de Spelen.
Het is zeker niet de bedoeling om van elk kind een topatleet te maken, maar het is wel
een gelegenheid om de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met sport
en hen aan te moedigen om actief lichaamsbeweging te doen.
Het doel van de training is vooral om kinderen aan te leren om hun sportblade zo goed
mogelijk te gebruiken. Lopen met een blade vraagt immers wel wat specifieke vaardigheden en dankzij een recreatief programma van Mieke leren de kinderen dat heel vlot
aan. Bij VIGO zijn we ervan overtuigd dat sport en beweging veel voordeel biedt aan de
kinderen. Trouwens, ‘actieve’ kinderen hebben meer kracht en energie, en ontwikkelen
daardoor meer zelfvertrouwen.

De kinderen vinden de trainingen helemaal top! En dat gaf ons het idee om tijdens de
Paasvakantie een hele namiddag “Sport & Spel” te organiseren. En met succes!
“Super initiatief in elk geval!”, reageert een mama, “De trainingen doen mijn dochter
veel deugd en telkens weer kijkt ze er vol enthousiasme naar uit!”
Het geeft de kinderen een extra duw in de rug! Elke keer opnieuw is het mooi om te zien
hoe alle “blade-kindertjes” elkaar een boost geven! Waarschijnlijk is het niet te onderschatten wat het met de kinderen doet om eens “niet ‘anders’ te zijn dan de anderen”
en gewoon te kunnen focussen op sport, beweging en spel.

“

Sporten is goed
voor lichaam en bloed.
Sporten doet deugd
en geeft ook vreugd.
Sporten ontspant
maar is vooral plezant.

Onze prothesisten vinden het ook een schitterend initiatief,
omdat ze merken dat de kinderen duidelijk een fysische
vooruitgang boeken. Ze bewegen vlotter, soepeler en nemen
vaker of sneller een correcte(re) houding aan. Dit resultaat is
zeker mede te danken aan de aanpak van Mieke, de trainster.
Ze blijft de kinderen steeds aansporen en begeleiden terwijl ze
continu oog heeft voor detail en altijd goed in de gaten houdt
of de prothese ‘goed fit’ tijdens sport & spel.

“Hippe” bescherming tegen hoofdletsels
nu ook bij V
IG

Een muts die je beschermt tegen hoofdletsels. Opmerkelijk want deze veilige
Ribcap mutsen zijn voor volwassenen en kinderen met een verhoogd valrisico een
alternatief voor een helm. Ze zijn bovendien veel onopvallender dan een helm, zelfs
modieus en hip maar in de eerste plaats veilig!
Ribcap is een Belgisch bedrijf dat zich
in eerste instantie op de vrijetijdsmarkt
richtte, maar nu meer en meer zijn plaats
vindt binnen de zorgwereld.
De mutsen zijn veelal een alternatief voor
de klassieke medische helmen en het nietstigmatiserende karakter van de mutsen
is een belangrijk voordeel.
“Een beschermende helm biedt veiligheid,
maar veel mensen dragen die niet graag
omwille van de look en het comfort.
Vanuit dat standpunt zijn we vertrokken.
Met onze muts draag je een beschermend
hoofddeksel zonder dat anderen het zullen
merken. Wat je wel kan zien zijn de riempjes, die niet verplicht zijn maar wel extra
bescherming bieden.” legt Nico De Wilde
(zaakvoerder van Ribcap) ons uit.

O

Verschillende doelgroepen
Het schokabsorberend schuim, dat verwerkt zit in elk model, vermindert de
impact op het hoofd bij vallen en/of stoten.
De opstelling en verwerking van de beschermende elementen maakt deze muts
comfortabel om dragen.
De veilige mutsen kunnen een oplossing zijn
voor patiënten met evenwichtsstoornissen,
verminderde immuniteit, verhoogd valrisico
of ouderdomskwalen. Vandaag worden de
mutsen al in enkele ziekenhuizen gebruikt of
aanbevolen en de vraag blijft stijgen.
Veel zorgverleners en patiënten zijn verbaasd over het bestaan van de mutsen en
reageren positief.

Baseball Cap

Lenny

De mutsen van Ribcap zijn beschikbaar in verschillende maten, kleuren en modellen (voor jong en oud, zomer en winter).
Voor meer informatie contacteer uw verstrekker.

Een hoge score op onze tevredenheidsenquête
[1]

Zou u VIGO aanbevelen?

Omdat kwaliteit en service belangrijk zijn bij VIGO, plannen we regelmatig evaluatiemomenten in
bij onze klanten. Dit jaar lag de focus op de markt van onze woonzorgcentra, omdat deze sector
binnen VIGO de laatste tijd een sterke groei heeft gekend.
Door het groot aantal klanten verkozen we
om de bevraging over onze dienstverlening,
service en kwaliteit te doen aan de hand van
een tevredenheidsenquête.
Gedurende de maand februari kregen zo’n
300 vaste klanten via hun vertrouwde verstrekker onder gesloten omslag een korte
vragenlijst waarin ze hun bevindingen konden
neerpennen omtrent onze dienstverlening
binnen hun woonzorgcentrum. We waren niet
alleen benieuwd naar de kwaliteit van ons
renting-aanbod, ook onze dienstverlening
rond maatwerk werd kritisch onder de loep
genomen.
Tijdens de maanden maart en april werden
de resultaten opgehaald, aandachtig doorgenomen en statistisch verwerkt.

Het doet ons plezier te mogen lezen dat 98%
van onze klanten VIGO zouden aanraden aan
derden [1] en dat onze score inzake tevredenheid over onze dienstverlening een gemiddelde
van 8 op 10 overstijgt [2].
Zowel het aanbod van rolwagens binnen het
verhuursysteem, het specifieke maatwerk
alsook de klantvriendelijkheid van onze medewerkers scoort heel hoog.
Uit de cijfers blijkt ook dat ‘communicatie’ een
actiepunt is voor VIGO. We krijgen een lage
score voor het uitsturen van informatie omtrent de mogelijkheden die VIGO biedt binnen
de ouderenzorg. Daar zien heel wat klanten
nog veel ruimte tot verbetering en we zullen
hier de komende maanden dan ook absoluut
een prioriteit van maken.

Ja: 98%

[2]

Nee: 2%

Algemene beoordeling VIGO
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Wings for Live World Run
‘lopen voor zij die
het niet kunnen’
Fietsspecial 2017

Wings for Life is een internationale, non-profit stichting
voor dwarslaesie-onderzoek. De organisatie financiert
wetenschappelijk onderzoek en klinische studies die gericht
zijn op de genezing van ruggenmergletsel.

Ook dit jaar organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen weer 3
fietsspecials in mei. Een mooi initiatief waar het praktische aan
het plezierige gekoppeld wordt.

Om geld in te zamelen organiseert Wings for Life jaarlijks
een “World Run”, de grootste loopwedstrijd ter wereld.
Tijdens de “Wings for Life World Run” lopen wereldwijd
meer dan 100.000 mensen op hetzelfde moment voor zij
die dat niet kunnen. Zonder finish, want de deelnemers
worden langzaam ingehaald door een Catcher Car.
Die start een half uur na het startschot en blijft versnellen.
Je kan dus een flink eind blijven lopen. Alle opbrengsten uit
inschrijvingen, donaties en sponsoring gaan integraal naar
het onderzoek naar ruggenmergletsels.

Het is een gratis fietsevenement voor kinderen en volwassenen
met een handicap. Iedereen kan inschrijven en deelnemen aan een
georganiseerde fietstocht.
Voor de fietstocht start is het mogelijk om verschillende
soorten aangepaste fietsen te testen. VIGO was op elke editie
aanwezig met een uitgebreid gamma fietsen.
De bezoekers en deelnemers kregen advies en konden hun fietsen
laten aanpassen. Maar voor de fietsers was het vooral
een ideale gelegenheid om eens een andere fiets uit te proberen.

Ervaringsdeskundige Yves Krauth deed ook mee.
Een aantal jaren geleden belandde Yves na een motorongeluk
met een dwarslaesie in een rolstoel. Hij gebruikt nu zijn
ervaring om dwarslaesiepatiënten te ondersteunen.
Yves weet als geen ander hoe belangrijk sporten is.
“Zeker voor mensen met een dwarslaesie is het noodzakelijk om in beweging
te blijven, aan je gezondheid te denken en op gewicht te blijven”, vertelt Yves
ons. “En wat is er mooier dan te kunnen deelnemen aan een race met als
doel zoveel mogelijk lopers over de hele wereld aan het rennen te krijgen voor
diegenen die dat niet kunnen?”
Yves Krauth: “Deelnemen aan het evenement was een leuke ervaring.
Jammer genoeg ben ik gevallen na 9 km en heb daardoor wat tijd verloren. Ik
heb de race niet super gemanaged maar heb toch 12,5 km gehaald. Volgend
jaar ga ik voor 15 km!”

VIGO Academy Days! Save the day
Opendeurdagen Mobility !

Na een succesvolle (eerste) editie in 2015,
organiseren we dit jaar terug de Academy Days.

september

september

21 28

| V!GO Wetteren |

We voorzien deze keer opnieuw 2 dagen, op verschillende locaties, met workshops en opleidingen binnen
de verschillende productgroepen. De focus zal liggen
op innovatieve toepassingen. Binnenkort leest u hier
alles over op onze website. Ondertussen kunt u alvast
de datum aankruisen in uw agenda:
• 21/09 in Wetteren
• 28/09 in Heverlee

| V!GO Brussel |

| V!GO Leuven |

Aansluitend zijn we verheugd om onze opendeurdagen van Mobility aan te kondigen in september.
De showrooms van Mobility, zowel in Wetteren als
in Heverlee worden grondig aangepakt en met een
vernieuwende benadering weer opgebouwd.
Ook hierover meer info binnenkort op onze website!
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