Nu ook orthopedische pantoffels
bij V!GO Shoes
Verdere samenwerking
met Barry Emons

En ook voor onze oudere patiënten is er nu een
nieuwigheid: zij hebben vaak meer nood aan
schoenen om binnenshuis te dragen. Het is nu
mogelijk om volledig op maat gemaakte orthopedische pantoffels te laten maken met hetzelfde
comfort en steun als uw orthopedische schoenen,
maar dan in een lichtgewicht materiaal dat kan
worden uitgewassen.

Barry Emons zal in de toekomst nog nauwer samenwerken met het VIGO team. Verschillende projecten werden
besproken en gepland en een eerste project betreft
de nieuwe inrichting van het VIGO Experience Center
waarbij Barry Emons, gezien hun expertise, heel wat zal
kunnen bijdragen.

Wie komt passen, vragen we om een paar foto’s
van schoenen die men leuk vindt mee te brengen,
of te kiezen uit onze cataloog. Dankzij het nieuwe
gamma materialen kunnen we bijna iedereens
wensen inwilligen, rekening houdend met de
voeten en de orthopedische noodzaak natuurlijk.
Onze 11 schoenverstrekkers staan klaar om jullie
in heel België te bedienen. Contacteer ons voor
meer info op info@vigo-shoes.be of bekijk onze
catalogi op de website.

V!GO biedt een optimale ondersteuning in de zorgsector
De zorgsector wordt binnen onze huidige maatschappij meer en meer geconfronteerd met
een vergrijzing van de bevolking. Een goed onderbouwde hulpverlening is daarom belangrijk
om de zorg- en levenskwaliteit van bewoners in woon- en zorgcentra zo goed mogelijk te
garanderen en de werkdruk van de zorgverleners te verminderen. Door het invoeren van
ons vernieuwend 24-uur zorgconcept voorziet VIGO een voltijdse en kwalitatieve bijstand.
Hierbij wordt er naast het comfort tijdens het ‘zitten’ ook rekening gehouden met de uren
die de zorgbehoevende bewoner in lighouding doorbrengt.
Onze zorgverstrekkers beschikken over een uitgebreide kennis inzake de nieuwste
hulpmiddelen die het leven van de bewoner en de zorgverlener kunnen vergemakkelijken.
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Sociaal contact en huiselijkheid centraal bij Ster Der Zee

Belevingsgericht
Het hele gebouw staat in functie van een belevingsgerichte zorgaanpak. Elke kamer heeft uiteraard sanitaiSter Der Zee biedt aan zorgbehoevende senioren al 55 jaar de beste verzorging in
re voorzieningen, maar daarnaast telt het gebouw zes
een warme en huiselijke omgeving. Het Woonzorgcentrum verhuisde onlangs naar
grote badkamers. “In deze grote badkamers is het bad
een gloednieuw wooncomplex dichtbij het charmante centrum van Scherpenheuvel. uitgerust met hydromassage en licht- en geurthe“Een verbetering voor zowel bewoners als therapeuten”, klinkt het bij het team van rapie”, vertelt Inez Engelen. “Een speciale belevenis
Ster Der Zee.
voor de bewoners. Ook tijdens de maaltijd bieden we
extra’s aan, zoals showcooking: met behulp van moTot voor kort was het Woonzorgcentrum gehuisvest Rob Vanhemel. “Waar op onze vroegere locatie voor- biele keukens krijgt het klaarmaken van de maaltijden
een heel nieuwe dimensie.”
in ‘Het Kasteeltje’ in de Rozenstraat, maar de toenamelijk aan kamerzorg gedaan werd, is er nu veel
komstmogelijkheden in dat gebouw waren beperkt,
meer sociaal contact tussen de bewoners dankzij
Het belevingsgericht werken is voor WZC Ster Der
ondanks de mooie locatie in een park, het gezellige
de open inrichting van het gebouw en de vele
Zee duidelijk heel belangrijk en VIGO steunt de instelhistorische karakter van het gebouw en de huiselijke leefruimtes.”
sfeer die er heerste. De kamers en badkamers waren Op alle gangen bevinden zich zithoekjes waar bewo- ling in die aanpak. Een voorbeeld hiervan is VIGO’s
vrij klein en er waren weinig gemeenschappelijke
ners elkaar kunnen ontmoeten en samen een praatje dynamische ligorthese DINA Sleep, die reeds succesvol in gebruik genomen werd bij enkele bewoners.
ruimtes waar de bewoners samen terechtkonden voor kunnen slaan. “Vanuit de grote centrale hal komt
Bewoners met dementie hoeven dankzij de DINA
een babbel of groepsactiviteiten. De verouderde acmen onmiddellijk in het ‘bruin café’ met cafetaria en
Sleep niet op bed gefixeerd te worden. Hierdoor
commodatie en smalle gangen maakten het bovendien terrassen. Een belangrijk voordeel is dat er door de
niet altijd even gemakkelijk om rolstoelen, tilliften en grote ramen veel lichtinval is. De nadruk ligt voortaan hebben ze een betere nachtrust en voelen ze zich
merkbaar rustiger.
moderne apparatuur te gebruiken. Om de professio- op wonen en niet alleen op zorgen.”
nele zorgaanpak van Ster Der Zee te kunnen blijven
Positionering
garanderen, verhuisde de volledige instelling afgeloVolgens Rob Vanhemel was het positieve effect van
VIGO organiseerde met het team van Ster Der Zee
pen zomer naar een nagelnieuw gebouw. Bovendien
de verhuis vooral merkbaar bij de doelgroep van
een aantal opleidingen rond optimale positionering
was er een almaar toenemende vraag naar extra
bewoners met dementie. “Zij kunnen nu zelfstandig
van bewoners met dementie. Volgens kinesitherapeukamers en bedden: het was duidelijk dat Ster Der Zee naar buiten op het grote terras. Ze komen tot rust
te Ginny Vuegen zijn deze resultaten erg belangrijk
behoefte had aan een moderner en groter gebouw.
en voelen zich meteen goed in de nieuwe omgeving.
voor het team.
Een gloednieuw complex in de Prins Alexanderstraat Het gebouw is licht en heeft veel ruimte, waardoor
was in alle opzichten de best mogelijke
bewoners met dementie meer prikkels krijgen om naar
“Het is belangrijk voor het verzorgend personeel
optie.
buiten te komen en minder lang alleen op hun kamer
blijven.” Uiteraard staat de veiligheid hierbij centraal: dat ze, mede dankzij deze hulpmiddelen, zien dat
Positieve impact
het gebouw werd voorzien van verschillende preven- de bewoners zich beter voelen en dat het verzorgen
De verhuis naar het nieuwe gebouw had meteen een
tieve maatregelen zoals goed doordachte toegangen gemakkelijker gaat.”
Ook de samenwerking met de zorgverstrekker Jo Van
erg positieve impact op de zorgkwaliteit voor de
en deurbeveiliging.
Dael van VIGO verloopt vlot. “Als er aanpassingen
bewoners. Dat beamen ook Rob Vanhemel (beleidsaan de hulpmiddelen voor de bewoners nodig zijn,
coördinator ouderenzorg), Inez Engelen (dagelijks
Bewoners met dementie komen tot rust
worden deze steeds snel en accuraat uitgevoerd”,
verantwoordelijke SDZ) en kinesitherapeute
en voelen zich goed in de nieuwe omgeving.
besluit Ginny Vuegen.
Ginny Vuegen (zie foto bovenaan). “Het nieuwbouwRob Vanhemel, beleidscoördinator ouderenzorg
complex biedt heel wat meer mogelijkheden”, zegt

“

U kunt ons bezoeken tijdens Expo 60+ op onze
gezamenlijke stand nr. 1441-1443.

Biezeweg 13 		
9230 Wetteren
09 292 20 00 		

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

Bij VIGO kan iedereen terecht voor orthopedische
schoenen op maat. Er is nu een bijlage aan onze
catalogus toegevoegd met 175 nieuwe en zeer
moderne orthopedische schoenen. Ook ons ledergamma is uitgebreid met een groot aantal nieuwe
kleuren en moderne prints.

Al jarenlang staat het team van Barry Emons bekend
om de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van
snoezelen, waardoor zij al veel prachtige en
innovatieve snoezelruimtes hebben gerealiseerd.

| V!GO Wetteren |

Move ON!

Een namiddag producten passen met zorgverstrekker Maaike Vanwynsberghe

“Elk kind het beste comfort bieden, dat is mijn doel”
Onder de noemer kinderorthopedie valt een brede waaier aan hulpmiddelen. Of het
nu om steunzolen, gecompliceerde sta-apparaten op maat of valhelmen gaat; voor
zowat elk product kunnen kinderen bij VIGO terecht. Meer dan 100 zorgverstrekkers
rijden wekelijks enthousiast het hele land rond om de maat op te nemen, producten
te laten passen en advies te geven.
Zo ook Maaike Vanwynsberghe, die we een namiddag volgen.

Technisch onderlegd
Samen met kinesist Peter bekijkt Maaike de individuele noden bij elk kind dat ze bezoekt. Het is de beurt
aan Leen*, een tiener die door vele epilepsieaanvallen
hersenschade heeft opgelopen en daardoor moeilijk
zelfstandig kan zitten en staan. “Voor haar passen
we vandaag een nieuwe zit-orthese”, zegt Maaike.
Een heel karwei, zo blijkt: de zit-orthese is volledig op
maat gemaakt en gemonteerd op een onderstel van
een rolwagen. Maaike gaat als een volleerd technicus
aan de slag met schroevendraaiers en tangen om de
oude zit-orthese te demonteren en de nieuwe op de
rolstoel te plaatsen.

“

Multidisciplinair samenwerken
met artsen en andere
therapeuten is erg efficiënt
en verrijkend.
Maaike, Orthopedisch verstrekker VIGO

Inleving
Maaike is niet alleen technisch onderlegd, ze heeft
ook een zeer groot inlevingsvermogen. De kleine
Mohammed* is wat onzeker en verlegen wanneer
hij nieuwe orthesen moet passen. Maaike stelt hem
onmiddellijk gerust: “Mohammed, hoe was de vakantie? Heb je veel met vriendjes gespeeld?” De nieuwe
jeansprint op zijn orthesen vindt Mohammed ook best
cool. De twee kunnen het meteen met elkaar vinden
en Mohammed werkt goed mee bij het passen. “Elk
kind heeft een ander karakter en komt uit een andere
thuissituatie”, legt Maaike uit. “Ik leef toch vaak met
hen mee: ik zou soms willen dat ze kunnen ravotten
en spelen zoals kinderen zonder aandoening. Het
helpt om je wat in hun situatie te verplaatsen: zo win
je sneller hun vertrouwen en werken ze goed mee, wat
mijn job vlotter doet verlopen. Ik kan er enkel voor
zorgen dat elk kind, in welke situatie dan ook, het
beste comfort krijgt.”

Het Ortholab van VIGO in Heverlee begeleidt al enkele jaren sporters die zowel op
topniveau als op recreatief niveau hun prestaties willen verbeteren. Het team in
Heverlee mocht zo al meerdere toppers uit verschillende sporttakken ontvangen:
Sven Nys, Philippe Gilbert, Evi Van Acker, de broers Borlée, de renners van
Lotto-Soudal, …
Aan de hand van uitgebreide screenings, gang- en houdingsanalyses en klinisch
onderzoek wordt de situatie van elke (top)sporter afzonderlijk bekeken. VIGO
biedt hen ook producten op maat, gaande van speciale steunzolen, tot aangepast schoeisel en zelfs sturingskledij.
Energy Lab en RSC Anderlecht
VIGO werkt bijvoorbeeld ook samen met voetbalclub RSC Anderlecht. Dankzij
de nauwe betrokkenheid van de club in dit project en de goede contacten met
de medische staf, ontstond dankzij deze samenwerking ook een partnership
tussen VIGO en Energy Lab.
Energy Lab is een trainingsbegeleidingscentrum voor zowel recreatieve als
professionele sporters, met als missie zoveel mogelijk mensen verantwoord te
laten sporten. Het labo doet een beroep op de deskundige knowhow van VIGO
en bewegingsspecialist Eddy Mellaerts, orthopedisch technieker Tom Peeters en
product manager Wim Sevenants.
Met behulp van hoogtechnologische scanners wordt het volledige bewegingspatroon en de lichaamshouding van de (top)sporter geanalyseerd, om het
afrolpatroon van de voet goed te beoordelen. Op basis van deze testresultaten
kan VIGO een dynamische sturingszool op maat produceren.
Een dynamische sturingszool kan het natuurlijke afrolpatroon van de voet
begeleiden en verbeteren. De VIGO-specialisten geven ook advies omtrent het
voorkomen van blessures, de juiste schoenen en opvolging van blessures.
Het Ortholab werkt hiervoor samen met een uitgebreid team van specialisten
(sportartsen, kinesitherapeuten, revalidatietrainers en physical coaches).
30 verschillende types zolen
Binnen het sportgamma worden meer dan 30 verschillende types zolen aangeboden. Ze worden geproduceerd naargelang de sporttak (voetbal, lopen, fietsen,
hockey, volleybal,...) tot de aard van het letsel dat specifiek behandeld moet
worden (drukpijnen, hielspoor, ...).

Dat comfort schuilt dan ook soms in een klein hoekje.
In de leefgroep ‘Het Sloepje’ laten Maaike en Peter de
8-jarige Sarah* een nieuwe valhelm passen.
“Dat meisje draagt altijd een staartje, dus zorgen we
ervoor dat de helm hieraan aangepast is”, legt
Maaike uit.
De namiddag zit er ondertussen bijna op, het lijkt
alsof slechts een half uur voorbijgegaan is. “Zo voelt
het voor mij ook vaak”, lacht Maaike. “Maar ik moet
alweer vertrekken naar de volgende afspraak!”

▶

Multidisciplinair
Wat de kinderen precies nodig hebben, wordt bepaald
door de arts en het multidisciplinair team die het
kind begeleiden. “Vaak stellen wij de vraag of komt
de vraag van de ouders omdat we merken dat een
zitschaal of bepaalde voetorthese bijvoorbeeld
te klein geworden is of versleten is. We overleggen
dan met de arts die het patiëntje in kwestie een nieuw
voorschrift kan geven”, legt Peter Van Lombergen uit,
kinesitherapeut in Het Veer.
“Die samenwerking met artsen en andere therapeuten
maakt mijn job zo boeiend”, vertelt Maaike. “Dankzij
multidisciplinair overleg kan je veel beter bepalen wat
echt het beste is voor elk kind afzonderlijk. Het is fijn
te weten dat iedereen achter de beslissing staat.”

“Leen is erg groot voor haar leeftijd. Hoe groter de
kinderen worden, hoe groter de orthesen worden
uiteraard. En daar komt heel wat pas- en monteerwerk bij kijken. Voor zo’n nieuwe zit-orthese lassen
we altijd een testperiode in, om te evalueren of het
hulpmiddel perfect op maat van de patiënt is en het
kind er zich comfortabel in voelt.”

V!GO en Energy Lab bundelen hun expertise

Op maat gemaakte sturingszolen van VIGO en Energy Lab zijn een enorme
meerwaarde zowel voor topsporters als voor sporters op amateurniveau.

▶

Elke maandagnamiddag is Maaike in Het Veer, Centrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in
Sint-Niklaas te vinden. Zo krijgt het instituut de kans
om alle lopende vragen in verband met nieuwe hulpmiddelen, pasbeurten en aanpassingen aan bepaalde
producten met haar te bespreken. “Nooit ziet zo’n
namiddag er hetzelfde uit. We doen aanpassingen
aan bestaande apparaten of nemen de maat voor een
nieuw hulpmiddel”, legt Maaike uit, terwijl ze van de
ene leefgroep naar de andere trekt.

Innovatieve, dynamische sturingszool voor (top)sporters

Onze specialisten in het VIGO Ortholab
te Wetteren en Heverlee helpen u graag
verder met analyses en sturingszolen.
U kunt ons telefonisch contacteren op
09 292 20 00 of 016 40 60 50 en een
afspraak maken.

* om de privacy van de patiënten te garanderen,
hebben we de patiënten fictieve namen gegeven.

Bewegingsspecialisten Eddy Mellaerts en Tom Peeters
begeleiden al jaren topsporters zoals Steven Dufour,
Evi Van Acker en Philippe Gilbert
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Nu ook orthopedische pantoffels
bij V!GO Shoes
Verdere samenwerking
met Barry Emons

En ook voor onze oudere patiënten is er nu een
nieuwigheid: zij hebben vaak meer nood aan
schoenen om binnenshuis te dragen. Het is nu
mogelijk om volledig op maat gemaakte orthopedische pantoffels te laten maken met hetzelfde
comfort en steun als uw orthopedische schoenen,
maar dan in een lichtgewicht materiaal dat kan
worden uitgewassen.

Barry Emons zal in de toekomst nog nauwer samenwerken met het VIGO team. Verschillende projecten werden
besproken en gepland en een eerste project betreft
de nieuwe inrichting van het VIGO Experience Center
waarbij Barry Emons, gezien hun expertise, heel wat zal
kunnen bijdragen.

Wie komt passen, vragen we om een paar foto’s
van schoenen die men leuk vindt mee te brengen,
of te kiezen uit onze cataloog. Dankzij het nieuwe
gamma materialen kunnen we bijna iedereens
wensen inwilligen, rekening houdend met de
voeten en de orthopedische noodzaak natuurlijk.
Onze 11 schoenverstrekkers staan klaar om jullie
in heel België te bedienen. Contacteer ons voor
meer info op info@vigo-shoes.be of bekijk onze
catalogi op de website.

V!GO biedt een optimale ondersteuning in de zorgsector
De zorgsector wordt binnen onze huidige maatschappij meer en meer geconfronteerd met
een vergrijzing van de bevolking. Een goed onderbouwde hulpverlening is daarom belangrijk
om de zorg- en levenskwaliteit van bewoners in woon- en zorgcentra zo goed mogelijk te
garanderen en de werkdruk van de zorgverleners te verminderen. Door het invoeren van
ons vernieuwend 24-uur zorgconcept voorziet VIGO een voltijdse en kwalitatieve bijstand.
Hierbij wordt er naast het comfort tijdens het ‘zitten’ ook rekening gehouden met de uren
die de zorgbehoevende bewoner in lighouding doorbrengt.
Onze zorgverstrekkers beschikken over een uitgebreide kennis inzake de nieuwste
hulpmiddelen die het leven van de bewoner en de zorgverlener kunnen vergemakkelijken.

| V!GO Leuven |

| V!GO Antwerpen |

		 Biezeweg 13 		 Zone1, Researchpark 10		 Interleuvenlaan 60		 Antwerpsestraat 249
		 9230 Wetteren 		 1731 Zellik		 3001 Heverlee 		 2640 Mortsel
		 09 292 20 00 		 02 467 15 11		 016 40 60 50 		 03 213 20 81		

| V!GO Genk |

| V!GO Pellenberg |

| V!GO Turnhout |

| V!GO Tienen |

		 Vaartstraat 4 		 Weligerveld 1		 Stwg op Oosthoven 92 		 Leopoldvest 58
		 3600 Genk		 3212 Pellenberg		 2300 Turnhout 		 3300 Tienen
		 089 32 91 50 		 016 33 88 50		 014 45 43 00 		 016 81 13 80
		

| V!GO Hasselt |
| V!GO UZ Gent |
| V!GO Gent |
| V!GO Izegem |
		G. Verwilghensingel 4		 De Pintelaan 185 		 Maaltebruggestraat 288 B1		 Meensestraat 93		
		 3500 Hasselt		 9000 Gent 		 9000 Gent		 8870 Izegem
		 089 32 91 50		 09 332 42 42 		 09 222 70 66		 051 30 43 45

| V!GO Sterrebeek |
| V!GO Namur |
		Mechelsesteenweg 333		 Av. du Prince de Liège 174		
		 1933 Sterrebeek		 5100 Jambes 		
		 02 759 92 17		 081 74 28 31

www.vigogroup.eu

Sociaal contact en huiselijkheid centraal bij Ster Der Zee

Belevingsgericht
Het hele gebouw staat in functie van een belevingsgerichte zorgaanpak. Elke kamer heeft uiteraard sanitaiSter Der Zee biedt aan zorgbehoevende senioren al 55 jaar de beste verzorging in
re voorzieningen, maar daarnaast telt het gebouw zes
een warme en huiselijke omgeving. Het Woonzorgcentrum verhuisde onlangs naar
grote badkamers. “In deze grote badkamers is het bad
een gloednieuw wooncomplex dichtbij het charmante centrum van Scherpenheuvel. uitgerust met hydromassage en licht- en geurthe“Een verbetering voor zowel bewoners als therapeuten”, klinkt het bij het team van rapie”, vertelt Inez Engelen. “Een speciale belevenis
Ster Der Zee.
voor de bewoners. Ook tijdens de maaltijd bieden we
extra’s aan, zoals showcooking: met behulp van moTot voor kort was het Woonzorgcentrum gehuisvest Rob Vanhemel. “Waar op onze vroegere locatie voor- biele keukens krijgt het klaarmaken van de maaltijden
een heel nieuwe dimensie.”
in ‘Het Kasteeltje’ in de Rozenstraat, maar de toenamelijk aan kamerzorg gedaan werd, is er nu veel
komstmogelijkheden in dat gebouw waren beperkt,
meer sociaal contact tussen de bewoners dankzij
Het belevingsgericht werken is voor WZC Ster Der
ondanks de mooie locatie in een park, het gezellige
de open inrichting van het gebouw en de vele
Zee duidelijk heel belangrijk en VIGO steunt de instelhistorische karakter van het gebouw en de huiselijke leefruimtes.”
sfeer die er heerste. De kamers en badkamers waren Op alle gangen bevinden zich zithoekjes waar bewo- ling in die aanpak. Een voorbeeld hiervan is VIGO’s
vrij klein en er waren weinig gemeenschappelijke
ners elkaar kunnen ontmoeten en samen een praatje dynamische ligorthese DINA Sleep, die reeds succesvol in gebruik genomen werd bij enkele bewoners.
ruimtes waar de bewoners samen terechtkonden voor kunnen slaan. “Vanuit de grote centrale hal komt
Bewoners met dementie hoeven dankzij de DINA
een babbel of groepsactiviteiten. De verouderde acmen onmiddellijk in het ‘bruin café’ met cafetaria en
Sleep niet op bed gefixeerd te worden. Hierdoor
commodatie en smalle gangen maakten het bovendien terrassen. Een belangrijk voordeel is dat er door de
niet altijd even gemakkelijk om rolstoelen, tilliften en grote ramen veel lichtinval is. De nadruk ligt voortaan hebben ze een betere nachtrust en voelen ze zich
merkbaar rustiger.
moderne apparatuur te gebruiken. Om de professio- op wonen en niet alleen op zorgen.”
nele zorgaanpak van Ster Der Zee te kunnen blijven
Positionering
garanderen, verhuisde de volledige instelling afgeloVolgens Rob Vanhemel was het positieve effect van
VIGO organiseerde met het team van Ster Der Zee
pen zomer naar een nagelnieuw gebouw. Bovendien
de verhuis vooral merkbaar bij de doelgroep van
een aantal opleidingen rond optimale positionering
was er een almaar toenemende vraag naar extra
bewoners met dementie. “Zij kunnen nu zelfstandig
van bewoners met dementie. Volgens kinesitherapeukamers en bedden: het was duidelijk dat Ster Der Zee naar buiten op het grote terras. Ze komen tot rust
te Ginny Vuegen zijn deze resultaten erg belangrijk
behoefte had aan een moderner en groter gebouw.
en voelen zich meteen goed in de nieuwe omgeving.
voor het team.
Een gloednieuw complex in de Prins Alexanderstraat Het gebouw is licht en heeft veel ruimte, waardoor
was in alle opzichten de best mogelijke
bewoners met dementie meer prikkels krijgen om naar
“Het is belangrijk voor het verzorgend personeel
optie.
buiten te komen en minder lang alleen op hun kamer
blijven.” Uiteraard staat de veiligheid hierbij centraal: dat ze, mede dankzij deze hulpmiddelen, zien dat
Positieve impact
het gebouw werd voorzien van verschillende preven- de bewoners zich beter voelen en dat het verzorgen
De verhuis naar het nieuwe gebouw had meteen een
tieve maatregelen zoals goed doordachte toegangen gemakkelijker gaat.”
Ook de samenwerking met de zorgverstrekker Jo Van
erg positieve impact op de zorgkwaliteit voor de
en deurbeveiliging.
Dael van VIGO verloopt vlot. “Als er aanpassingen
bewoners. Dat beamen ook Rob Vanhemel (beleidsaan de hulpmiddelen voor de bewoners nodig zijn,
coördinator ouderenzorg), Inez Engelen (dagelijks
Bewoners met dementie komen tot rust
worden deze steeds snel en accuraat uitgevoerd”,
verantwoordelijke SDZ) en kinesitherapeute
en voelen zich goed in de nieuwe omgeving.
besluit Ginny Vuegen.
Ginny Vuegen (zie foto bovenaan). “Het nieuwbouwRob Vanhemel, beleidscoördinator ouderenzorg
complex biedt heel wat meer mogelijkheden”, zegt

“

U kunt ons bezoeken tijdens Expo 60+ op onze
gezamenlijke stand nr. 1441-1443.

| V!GO Brussel |

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

Bij VIGO kan iedereen terecht voor orthopedische
schoenen op maat. Er is nu een bijlage aan onze
catalogus toegevoegd met 175 nieuwe en zeer
moderne orthopedische schoenen. Ook ons ledergamma is uitgebreid met een groot aantal nieuwe
kleuren en moderne prints.

Al jarenlang staat het team van Barry Emons bekend
om de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van
snoezelen, waardoor zij al veel prachtige en
innovatieve snoezelruimtes hebben gerealiseerd.

| V!GO Wetteren |

Move ON!

