beklijvende fototentoonstelling over
“lopen zonder benen”
Buitenbeenpop 2016

Nog tot en met 2 oktober kunt u in de bib
aan het Zuid in Gent naar de fototentoonstelling over Krista Bracke,
die na een onderbeenamputatie terug
leerde lopen met blades.

Het was een warme maar zeer geslaagde Buitenbeenpop-editie dit jaar! Een
6000-tal inschrijvingen van allemaal heel enthousiaste festivalgangers.
Door het warme weer waren al heel wat mensen voorzien van een hoedje of
petje, en toch kleurde het plein nog overwegend (VIGO) blauw. Op de stand
van VIGO zat de sfeer helemaal goed dankzij een ‘Rad van Fortuin’ en de
‘Kop van Jut’. Onder het motto ‘altijd prijs’ gingen de frisbees, ballonnen en
lolly’s vlot de deur uit.

Wie klaagt na een loopje dat hij ‘maar’
5 km gelopen heeft, lees dan eens het
verhaal van Krista Bracke of bezoek
haar fototentoonstelling. Want haar verhaal is heel bijzonder.
De Radio 1-producer en -presentatrice kreeg in 2009 een acute
aanval van streptokokken. De dokters redden haar leven, maar
Krista betaalde een zware prijs: ze gaat nu door het leven met
twee onderbeenprothesen, een halve rechterhand, een chronische
longaandoening en een immuundeficiëntie.
Zes jaar nadat ze beide onderbenen verloor, maakte Krista haar
droom waar: 400 meter rond de piste lopen. Tijdens de 18de
Pierkesloop verbaasde ze zichzelf én het stadion en liep ze het
rondje op speciale blades, geflankeerd door haar zonen.
In het boek “Mijn leven op stelten” vertelt Krista over de strijd die
ze heeft geleverd om met de beperkingen in haar nieuwe leven om
te gaan.
Fototentoonstelling
De fototentoonstelling is een project van
Stad Gent, Sport en Cultuur, en de
Nationale Loterij. Zij sloegen de handen in
elkaar om haar verhaal te brengen in een
beklijvende fotoreeks door fotografe
Marlies Van Gelder.
De expositie loopt tot en met 2 oktober, een
symbolische datum aangezien de Pierkesloop
dan opnieuw plaatsvindt.
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We blikken met plezier terug op een geslaagde
editie en hopen volgend jaar er weer bij te zijn!
Het Buitenbeenpop-team

 V!GO Experience Days

 V!GO Teachings

 Band-o-fix
11/10 (VOLZET)
12/10 (VOLZET)
13/10,
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 D!NASleep
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 28/10 & 17/11 | V!GO Brussel
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De verschillende optredens werden door Eline De Munck met veel schwung aan
elkaar gepraat en zo genoten we van Ulysses, Jo Vally, Mama’s Jasje, Boycode,
Sascha & Davy en Frans Bauer! Het publiek was,
ondanks de hitte, helemaal in de stemming en zong uit
volle borst mee met de gouden stem van Frans Bauer.
Plots haalde hij een meisje uit het publiek en vroeg:
“Hé, iedereen heeft toch zo’n een leuk petje…
Wat staat er op? Ooh, VIGO, helping people move on!’
en hij zette spontaan ook ééntje op!

Orthopedie Blij maakt sinds kort deel uit
van de VIGO Group. Orthopedie Blij is
een gerenommeerd bedrijf actief in regio
Antwerpen in de verschillende sectoren
van de technische orthopedie.

Biezeweg 13
9230 Wetteren
09 292 20 00

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

Volgende ‘activiteiten’ staan nog op de V!GO kalender

TIP op 1 okt. om 15u geeft Krista
een lezing voor volwassenen en is er
een workshop voor kinderen van
10.30u tot 12.30u.
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Experience Center
VIGO is sinds kort de trotse eigenaar van een Experience Center. Dit project is in
samenwerking met Moments Furniture en Barry Emons gerealiseerd.
Met het Experience Center creëren we een vast kader waar patiënten, artsen, therapeuten en anderen
uitgebreid kunnen ervaren wat VIGO en zijn partners te bieden hebben.
De verschillende facetten die aan bod komen, zijn :
• orthesiologie & prothesiologie
• maatwerk schoenen
• renting materiaal
• anaplastologie
• geriatrische zorgkamer & private kamer
• snoezelruimte
In een permanente opstelling kan de bezoeker ervaren hoe het voelt om in een D!NASleep te liggen, om in een
sta-apparaat te staan of om met een carbon dynamic te stappen. Kortom, het Experience Center is de locatie bij
uitstek om verschillende producten uit te testen en/of te ontdekken.
Het hele jaar door wordt deze ruimte gebruikt voor diverse Teachings, Experience Days (zie ook V!GO kalender verder
in deze MoveOn) en demo’s aan klanten. Bedoeling is ook dat binnen deze unieke setting multidisiplinaire consultaties
worden georganiseerd.

“

Niet alleen de producten maar vooral de
mensen voor wie wij de producten maken,
staan centraal. Mensen persoonlijk helpen,
is onze grootste voldoening.
Via het Experience Center kunnen we dit
nog efficiënter aanpakken!

“ Barry Emons streeft naar een warm

en veilig welzijn voor iedereen met een
beperking, zowel jong als oud.
Ons doel: Iedereen mag meedoen!

Samen met onze partners, Barry Emons en Moments Furniture, heten we u allen van harte welkom in V!GO Leuven.

“ Onze missie is om meubels en interieurs

te ontwikkelen die een verhoogd comfort
bieden en meehelpen aan een algemeen
gevoel van welbehagen voor mensen
die extra zorg nodig hebben.

“Op vakantie heb ik heel
veel gestapt, op ongelijke
ondergrond, bergop, bergaf en het lukte allemaal
zonder ook maar één keer
te vallen!” Stappen met
een prothese was geen
evidentie voor Samira en
was soms heel frustrerend.
Gelukkig zijn nu veel van die frustraties weg.
Meer nog, haar tienerdochter vindt het super
cool dat haar prothese via een app op de
gsm gecontroleerd wordt. “Ik volg via de app
hoeveel stappen ik gezet heb, of verander de
modus van stappen naar fietsen. Da’s handig,”
lacht Samira, “alleen mag ik niet vergeten om
mijn been tijdig in het stopcontact op te laden,
want dat durf ik nog wel eens te vergeten!”

D!NASleep binnen het 24u zorgconcept
Ontwikkeling vanuit zorgvraag
De zorgsector heeft steeds meer nood aan
specifieke oplossingen om patiënten of
bewoners te positioneren in een comfortabele
lighouding.
VIGO ontwikkelde daarom D!NASleep, een
totaal nieuw concept dat optimaal lig- en
slaapcomfort biedt. Bijna 2 jaar lang werkte
VIGO aan de ontwikkeling van het nieuwe
concept, om tot het beste resultaat voor
patiënt en zorgsector te komen.
Dynamisch
D!NASleep is een volledig dynamische ligorthese. In tegenstelling tot standaard positioneringskussens en uitgefreesde statische
ligorthesen, wordt D!NASleep modulair opgebouwd uit positioneringskussens en -steunen.
Op die manier is het systeem volledig aanpasbaar aan de noden van elke patiënt.
Het concept laat bovendien toe om te kiezen
tussen een positionering in ruglig of zijlig in
éénzelfde orthese.

VIGO ontwikkelde D!NA Sleep zowel voor
volwassenen (Adult), kinderen (Pediatric) als
voor baby’s (Infant). Elke orthese bestaat uit
verschillende positioneringskussens en
-steunen, een zonaal ingerichte basismatras,
een velcrolaag en een toplaag.
Het D!NA-gamma kende daarna een uitbreiding met de ontwikkeling van de D!NA-Move
en de D!NA-Therapy. Elk nieuw product in
dit gamma heeft zijn specifieke eigenheid en
toepassingsgebied.

Voordelen D!NASleep voor de patiënt:
• Uitsluiten van negatieve invloeden van de
zwaartekracht
• Optimaal lichaamsalignement
• Preventie van oedeemvorming
• Preventie decubitus
• Toepassing van de sensorische integratieprincipes
• Verbeteren van de ademhaling

Ook onze Paralympische atleten verdienen een extra pluim! Zowel Marieke Vervoort, Livia De Clercq
en Sven Decaesstecker konden rekenen op een professionele begeleiding van onze experts in Mobility
en Prothesen op hun weg naar Paralympisch succes.
Marieke behaalde zilver op de 400m T52 en brons op de
100m rolstoelsprint. Voor Livia was het de eerste keer dat ze
deelnam aan de Paralympics, na amper 3 jaar intensief atletiek
te doen. Dat Livia gekozen heeft voor atletiek is overigens
voor een groot deel te danken aan VIGO.
De voorzet kwam er na de spelen van 2012 (Londen), waar
geen Belgische bladerunner bij de selectie zat.
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Geen ‘overbodige luxe’
In samenspraak met VIGO en Ottobock werd
uitgekeken naar alternatieven, want het grootste probleem was dat de voet van Samira niet
bewoog waardoor ze makkelijker door de knie
Samira’s eerste stappen
zakt. Na enig overleg kreeg Samira tijdelijk de
Drie maanden na de operatie leerde Samira
Genium-knie om uit testen en later daarbij de
stappen met een prothese. Terwijl Samira’s
Meridium-voet. “Wat een wereld van verschil!”
man haar eerste stappen filmde in de looplacht Samira, “na één week kon ik al zo veel
school, werd constant bijgeschroefd en bijge- meer en voelde ik me heel wat meer ontspansteld voor een optimale fitting van de prothese nen. Want dankzij deze combinatie verlies ik
op haar stomp. “Ik leerde dus terug stappen”, op geen enkel moment de controle, voel ik me
vertelt ze, “maar ik wist meteen dat het niet
veiliger en kan daardoor zelfs een betere stapmakkelijk zou worden.” De meeste dagdagehouding ontwikkelen. Het lijkt misschien een
lijkse activiteiten, zoals stappen op ongelijke
luxe-oplossing, maar dat is het echt niet! Het
ondergrond of trappen op- en aflopen, een
betekent dat je weer normaal kunt functionestap zij- of achterwaarts om een kast open
ren op een veiligere manier.”

Ondertussen is de goedkeuring van de verzekering er en ‘staat’ Samira weer helemaal,
stevig op haar benen in het leven. Ze overwint
dagelijks nieuwe uitdagingen: “Onlangs stond
ik zelfs op de ladder om onze blauwe regen bij
te snoeien”, zegt Samira, “ik had niet gedacht
dat ik dit ooit nog alléén zou kunnen doen.”
De prothese geeft niet alleen een veilig gevoel
maar stimuleert ook om te bewegen.

© BPC - Luc Dequick

en toe te doen, … zijn heel moeilijk voor een
geamputeerde. Om niet te vallen, moet je
constant gefocust blijven en dat is heel vermoeiend.
Het ‘kunnen stappen’ gaf me een enorm bevrijdend gevoel, maar al snel kwamen ook de
ongemakken van een “gewone prothese” naar
boven. Een reden waarom velen snel beginnen
uit te kijken naar andere prothese mogelijkheden. Want uiteindelijk zoek je naar de beste
manier om te stappen en streef je naar een
veilig en stabiel gevoel.

VIGO is blij dat ze naar de aanloop van de Spelen verschillende atleten heeft mogen ondersteunen:
zeilster Evi Van Acker, het team Belgym, Julien Watrin en Olivia Borlée (atletiek), Els Rens (marathon)
Tim Wellens (wielrennen) kregen elk in het ganglabo de nodige hulp en opvolging om hun sportieve
ambities waar te maken.

ick

In 2012 veranderde het leven van Samira
Chafai drastisch door een arbeidsongeval. Na
lang sukkelen, hevige pijnen en vele medische
ingrepen, werd beslist om het bovenbeen te
amputeren. Een beslissing die je niet zomaar
neemt, maar bovenop deze moeilijke beslissing waren de informatieve gesprekken met
VIGO-experten een houvast voor Samira en
haar gezin. Op die manier kregen ze, al voor
de operatie, een beter zicht over wat hen te
wachten stond. “Dat het niet makkelijk zou
worden, wisten we. Maar weten dat een heel
team van experten klaar stond, gaf ons een
‘geruster’ gevoel.”

De voorbije maanden heeft VIGO in samenwerking met Ottobock
gewerkt aan een bijzondere prothese met de Genium-knie en
Meridium-voet. Een combinatie van deze twee hoogtechnologische producten is uniek in België, en zorgt voor het meest
natuurlijke looppatroon dat de technologie op dit moment biedt.
Lees hier het verhaal van Samira.

De voorbije vier jaar hebben atleten zich voorbereid op wat
zonder twijfel het hoogtepunt van hun sportieve carrière mag
betekenen. Jaren van training met één doel voor ogen: het
behalen van een persoonlijk record en/of medaille als bekroning.
Met 6 medailles voor de Olympische en 11 medailles voor de Paralympische Spelen in Rio 2016
mogen we zeggen dat de Belgen een mooie prestatie hebben neergezet.
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ië

uniek in Belg

de Spelen in Rio zitten er op!

Een medaille was niet voor iedereen weggelegd maar zoals het gekende spreekwoord zegt
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Daarom een hartverwarmende proficiat van VIGO
aan alle atleten!

Veiligheidsschoenen “anders bekeken”

D!NASleep Adult - de meest gekende versie
D!NASleep Pediatric

Een goed stap- en looppatroon is belangrijk voor het dagelijks functioneren van de mens.
Indien dit niet het geval is, kan het leiden tot overbelasting van gewricht of spierpijnen.
Deze klachten worden alleen maar groter bij het gebruik van veiligheidsschoenen omwille
van stijvere afrol, zwaarder gewicht van schoenen, beperkte schokabsorptie,….
Daarom probeert VIGO, als orthopedisch bedrijf, via objectieve metingen te weten te komen welke
veiligheidsschoenen (per merk) de klachten het best oplossen.
Ons doel is zowel preventieve als curatieve adviezen te geven. Bij deze metingen worden onder andere
de uitlijning, de staplengte, center of balance, het gewicht, schokabsorptie en de hakhoogte van de
schoen getest. Er zijn ook hulpmiddelen die we kunnen aanwenden zoals steunzolen, orthopedische
maatwerkschoenen of ondersteunende bandages.
Zowel onze steunzolen en schoenen op maat als onze specifieke schoenaanpassingen waaronder
hakhoogte, uitwarmen contre-fort, …….vallen binnen de strenge Europese normering zijnde het
Duitse DGUV-Label 112-191 en de EN ISO 20345:2011.

D!NASleep Infant

Samenwerking met V!GO
Een samenwerking met VIGO biedt u een unieke aanpak van het veiligheidsschoenenbeleid en de
bijhorende problematiek. Door deze problemen aan te pakken, zal er ook minder werkverzuim zijn
binnen uw firma.
Wij beschikken over 2 uitgebreide Ortholabo’s in Leuven en Wetteren, maar dankzij een mobiel labo
kunnen wij ook screenings op verplaatsing doen. Met behulp van een professionele loopband, DV
camera’s en high-speed camera’s worden loop- en stappatronen vastgelegd. De loopband is gekoppeld aan een videoprogramma waarmee precieze data geregistreerd worden.

getuigenis
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Innovatie troef!

Sinds een jaar staat
VIGO aan de zijde van Joël
Roelants. We spraken
vorig jaar nog met hem, in
het kader van zijn nieuwe
handbike, maar onlangs
zocht hij VIGO terug op
met een heel specifieke vraag!
Joël maakt al een tijdje gebruik van gewone
beugels, waarmee hij thuis kan wandelen. “De
gewone beugels kan ik alleen thuis gebruiken,
want ik heb een vlakke grond nodig maar ik wou
graag kunnen rechtstaan op een evenement,
zodat ik op ooghoogte kan praten met anderen.”
Een hele uitdaging voor VIGO, want dit soort
beugels wordt normaalgezien niet gemaakt voor
mensen met een dwarsleasie. Maar het is gelukt!
“Met deze nieuwe beugels kan ik rechtstaan
waar ik wil. Ik kan de beugels ook gewoon in mijn
rolstoel dragen. Als ik me dan ergens kan aan
optrekken, klik ik de beugels vast zodat ik me
met gestrekte benen kan rechttrekken.”
“Het VIGO-team heeft me goed geadviseerd,
vertelt Joël, “het is belangrijk dat zij meedenken
met de leefwereld van de patiënt, de sportieve
wereld in mijn geval.”
Daarna verliep alles heel
vlot en een vijftal weken
later waren de beugels
klaar. Het resultaat is dat
Joël de beugels nu dagelijks
gebruikt, zonder last te
hebben van drukpunten.
Integendeel, de beugels
helpen zelfs om spasmen
onder controle te houden.
Dus, dat is nog een extra pluspunt!
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“Dankzij deze prothese geniet ik weer van het leven!”

“Op vakantie heb ik heel
veel gestapt, op ongelijke
ondergrond, bergop, bergaf en het lukte allemaal
zonder ook maar één keer
te vallen!” Stappen met
een prothese was geen
evidentie voor Samira en
was soms heel frustrerend.
Gelukkig zijn nu veel van die frustraties weg.
Meer nog, haar tienerdochter vindt het super
cool dat haar prothese via een app op de
gsm gecontroleerd wordt. “Ik volg via de app
hoeveel stappen ik gezet heb, of verander de
modus van stappen naar fietsen. Da’s handig,”
lacht Samira, “alleen mag ik niet vergeten om
mijn been tijdig in het stopcontact op te laden,
want dat durf ik nog wel eens te vergeten!”

D!NASleep binnen het 24u zorgconcept
Ontwikkeling vanuit zorgvraag
De zorgsector heeft steeds meer nood aan
specifieke oplossingen om patiënten of
bewoners te positioneren in een comfortabele
lighouding.
VIGO ontwikkelde daarom D!NASleep, een
totaal nieuw concept dat optimaal lig- en
slaapcomfort biedt. Bijna 2 jaar lang werkte
VIGO aan de ontwikkeling van het nieuwe
concept, om tot het beste resultaat voor
patiënt en zorgsector te komen.
Dynamisch
D!NASleep is een volledig dynamische ligorthese. In tegenstelling tot standaard positioneringskussens en uitgefreesde statische
ligorthesen, wordt D!NASleep modulair opgebouwd uit positioneringskussens en -steunen.
Op die manier is het systeem volledig aanpasbaar aan de noden van elke patiënt.
Het concept laat bovendien toe om te kiezen
tussen een positionering in ruglig of zijlig in
éénzelfde orthese.

VIGO ontwikkelde D!NA Sleep zowel voor
volwassenen (Adult), kinderen (Pediatric) als
voor baby’s (Infant). Elke orthese bestaat uit
verschillende positioneringskussens en
-steunen, een zonaal ingerichte basismatras,
een velcrolaag en een toplaag.
Het D!NA-gamma kende daarna een uitbreiding met de ontwikkeling van de D!NA-Move
en de D!NA-Therapy. Elk nieuw product in
dit gamma heeft zijn specifieke eigenheid en
toepassingsgebied.

Voordelen D!NASleep voor de patiënt:
• Uitsluiten van negatieve invloeden van de
zwaartekracht
• Optimaal lichaamsalignement
• Preventie van oedeemvorming
• Preventie decubitus
• Toepassing van de sensorische integratieprincipes
• Verbeteren van de ademhaling

Ook onze Paralympische atleten verdienen een extra pluim! Zowel Marieke Vervoort, Livia De Clercq
en Sven Decaesstecker konden rekenen op een professionele begeleiding van onze experts in Mobility
en Prothesen op hun weg naar Paralympisch succes.
Marieke behaalde zilver op de 400m T52 en brons op de
100m rolstoelsprint. Voor Livia was het de eerste keer dat ze
deelnam aan de Paralympics, na amper 3 jaar intensief atletiek
te doen. Dat Livia gekozen heeft voor atletiek is overigens
voor een groot deel te danken aan VIGO.
De voorzet kwam er na de spelen van 2012 (Londen), waar
geen Belgische bladerunner bij de selectie zat.
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Geen ‘overbodige luxe’
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Genium-knie om uit testen en later daarbij de
stappen met een prothese. Terwijl Samira’s
Meridium-voet. “Wat een wereld van verschil!”
man haar eerste stappen filmde in de looplacht Samira, “na één week kon ik al zo veel
school, werd constant bijgeschroefd en bijge- meer en voelde ik me heel wat meer ontspansteld voor een optimale fitting van de prothese nen. Want dankzij deze combinatie verlies ik
op haar stomp. “Ik leerde dus terug stappen”, op geen enkel moment de controle, voel ik me
vertelt ze, “maar ik wist meteen dat het niet
veiliger en kan daardoor zelfs een betere stapmakkelijk zou worden.” De meeste dagdagehouding ontwikkelen. Het lijkt misschien een
lijkse activiteiten, zoals stappen op ongelijke
luxe-oplossing, maar dat is het echt niet! Het
ondergrond of trappen op- en aflopen, een
betekent dat je weer normaal kunt functionestap zij- of achterwaarts om een kast open
ren op een veiligere manier.”

Ondertussen is de goedkeuring van de verzekering er en ‘staat’ Samira weer helemaal,
stevig op haar benen in het leven. Ze overwint
dagelijks nieuwe uitdagingen: “Onlangs stond
ik zelfs op de ladder om onze blauwe regen bij
te snoeien”, zegt Samira, “ik had niet gedacht
dat ik dit ooit nog alléén zou kunnen doen.”
De prothese geeft niet alleen een veilig gevoel
maar stimuleert ook om te bewegen.
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lang sukkelen, hevige pijnen en vele medische
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Meridium-voet. Een combinatie van deze twee hoogtechnologische producten is uniek in België, en zorgt voor het meest
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zonder twijfel het hoogtepunt van hun sportieve carrière mag
betekenen. Jaren van training met één doel voor ogen: het
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Met 6 medailles voor de Olympische en 11 medailles voor de Paralympische Spelen in Rio 2016
mogen we zeggen dat de Belgen een mooie prestatie hebben neergezet.

© BPC - Luc Dequ

ië

uniek in Belg

de Spelen in Rio zitten er op!

Een medaille was niet voor iedereen weggelegd maar zoals het gekende spreekwoord zegt
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Daarom een hartverwarmende proficiat van VIGO
aan alle atleten!

Veiligheidsschoenen “anders bekeken”

D!NASleep Adult - de meest gekende versie
D!NASleep Pediatric

Een goed stap- en looppatroon is belangrijk voor het dagelijks functioneren van de mens.
Indien dit niet het geval is, kan het leiden tot overbelasting van gewricht of spierpijnen.
Deze klachten worden alleen maar groter bij het gebruik van veiligheidsschoenen omwille
van stijvere afrol, zwaarder gewicht van schoenen, beperkte schokabsorptie,….
Daarom probeert VIGO, als orthopedisch bedrijf, via objectieve metingen te weten te komen welke
veiligheidsschoenen (per merk) de klachten het best oplossen.
Ons doel is zowel preventieve als curatieve adviezen te geven. Bij deze metingen worden onder andere
de uitlijning, de staplengte, center of balance, het gewicht, schokabsorptie en de hakhoogte van de
schoen getest. Er zijn ook hulpmiddelen die we kunnen aanwenden zoals steunzolen, orthopedische
maatwerkschoenen of ondersteunende bandages.
Zowel onze steunzolen en schoenen op maat als onze specifieke schoenaanpassingen waaronder
hakhoogte, uitwarmen contre-fort, …….vallen binnen de strenge Europese normering zijnde het
Duitse DGUV-Label 112-191 en de EN ISO 20345:2011.

D!NASleep Infant

Samenwerking met V!GO
Een samenwerking met VIGO biedt u een unieke aanpak van het veiligheidsschoenenbeleid en de
bijhorende problematiek. Door deze problemen aan te pakken, zal er ook minder werkverzuim zijn
binnen uw firma.
Wij beschikken over 2 uitgebreide Ortholabo’s in Leuven en Wetteren, maar dankzij een mobiel labo
kunnen wij ook screenings op verplaatsing doen. Met behulp van een professionele loopband, DV
camera’s en high-speed camera’s worden loop- en stappatronen vastgelegd. De loopband is gekoppeld aan een videoprogramma waarmee precieze data geregistreerd worden.

getuigenis
© Ray Archer

Innovatie troef!

Sinds een jaar staat
VIGO aan de zijde van Joël
Roelants. We spraken
vorig jaar nog met hem, in
het kader van zijn nieuwe
handbike, maar onlangs
zocht hij VIGO terug op
met een heel specifieke vraag!
Joël maakt al een tijdje gebruik van gewone
beugels, waarmee hij thuis kan wandelen. “De
gewone beugels kan ik alleen thuis gebruiken,
want ik heb een vlakke grond nodig maar ik wou
graag kunnen rechtstaan op een evenement,
zodat ik op ooghoogte kan praten met anderen.”
Een hele uitdaging voor VIGO, want dit soort
beugels wordt normaalgezien niet gemaakt voor
mensen met een dwarsleasie. Maar het is gelukt!
“Met deze nieuwe beugels kan ik rechtstaan
waar ik wil. Ik kan de beugels ook gewoon in mijn
rolstoel dragen. Als ik me dan ergens kan aan
optrekken, klik ik de beugels vast zodat ik me
met gestrekte benen kan rechttrekken.”
“Het VIGO-team heeft me goed geadviseerd,
vertelt Joël, “het is belangrijk dat zij meedenken
met de leefwereld van de patiënt, de sportieve
wereld in mijn geval.”
Daarna verliep alles heel
vlot en een vijftal weken
later waren de beugels
klaar. Het resultaat is dat
Joël de beugels nu dagelijks
gebruikt, zonder last te
hebben van drukpunten.
Integendeel, de beugels
helpen zelfs om spasmen
onder controle te houden.
Dus, dat is nog een extra pluspunt!

© Ray Archer

“Dankzij deze prothese geniet ik weer van het leven!”

beklijvende fototentoonstelling over
“lopen zonder benen”
Buitenbeenpop 2016

Nog tot en met 2 oktober kunt u in de bib
aan het Zuid in Gent naar de fototentoonstelling over Krista Bracke,
die na een onderbeenamputatie terug
leerde lopen met blades.

Het was een warme maar zeer geslaagde Buitenbeenpop-editie dit jaar! Een
6000-tal inschrijvingen van allemaal heel enthousiaste festivalgangers.
Door het warme weer waren al heel wat mensen voorzien van een hoedje of
petje, en toch kleurde het plein nog overwegend (VIGO) blauw. Op de stand
van VIGO zat de sfeer helemaal goed dankzij een ‘Rad van Fortuin’ en de
‘Kop van Jut’. Onder het motto ‘altijd prijs’ gingen de frisbees, ballonnen en
lolly’s vlot de deur uit.

Wie klaagt na een loopje dat hij ‘maar’
5 km gelopen heeft, lees dan eens het
verhaal van Krista Bracke of bezoek
haar fototentoonstelling. Want haar verhaal is heel bijzonder.
De Radio 1-producer en -presentatrice kreeg in 2009 een acute
aanval van streptokokken. De dokters redden haar leven, maar
Krista betaalde een zware prijs: ze gaat nu door het leven met
twee onderbeenprothesen, een halve rechterhand, een chronische
longaandoening en een immuundeficiëntie.
Zes jaar nadat ze beide onderbenen verloor, maakte Krista haar
droom waar: 400 meter rond de piste lopen. Tijdens de 18de
Pierkesloop verbaasde ze zichzelf én het stadion en liep ze het
rondje op speciale blades, geflankeerd door haar zonen.
In het boek “Mijn leven op stelten” vertelt Krista over de strijd die
ze heeft geleverd om met de beperkingen in haar nieuwe leven om
te gaan.
Fototentoonstelling
De fototentoonstelling is een project van
Stad Gent, Sport en Cultuur, en de
Nationale Loterij. Zij sloegen de handen in
elkaar om haar verhaal te brengen in een
beklijvende fotoreeks door fotografe
Marlies Van Gelder.
De expositie loopt tot en met 2 oktober, een
symbolische datum aangezien de Pierkesloop
dan opnieuw plaatsvindt.

| V!GO UZ Gent |
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 42 42

| V!GO Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

We blikken met plezier terug op een geslaagde
editie en hopen volgend jaar er weer bij te zijn!
Het Buitenbeenpop-team

 V!GO Experience Days

 V!GO Teachings

 Band-o-fix
11/10 (VOLZET)
12/10 (VOLZET)
13/10,
30/11 (VOLZET)
01/12 (VOLZET)
 D!NASleep
10/11

 4/10 & 27/10 | Antwerpen
 28/10 & 17/11 | V!GO Brussel

| V!GO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| V!GO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| V!GO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

#6

De verschillende optredens werden door Eline De Munck met veel schwung aan
elkaar gepraat en zo genoten we van Ulysses, Jo Vally, Mama’s Jasje, Boycode,
Sascha & Davy en Frans Bauer! Het publiek was,
ondanks de hitte, helemaal in de stemming en zong uit
volle borst mee met de gouden stem van Frans Bauer.
Plots haalde hij een meisje uit het publiek en vroeg:
“Hé, iedereen heeft toch zo’n een leuk petje…
Wat staat er op? Ooh, VIGO, helping people move on!’
en hij zette spontaan ook ééntje op!

Orthopedie Blij maakt sinds kort deel uit
van de VIGO Group. Orthopedie Blij is
een gerenommeerd bedrijf actief in regio
Antwerpen in de verschillende sectoren
van de technische orthopedie.

Biezeweg 13
9230 Wetteren
09 292 20 00

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

Volgende ‘activiteiten’ staan nog op de V!GO kalender

TIP op 1 okt. om 15u geeft Krista
een lezing voor volwassenen en is er
een workshop voor kinderen van
10.30u tot 12.30u.

| V!GO Wetteren |

MoveOn!

| V!GO Leuven |
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| V!GO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 33 88 50

| V!GO Izegem |
Meensestraat 93
8870 Izegem
051 30 43 45

| V!GO Antwerpen |
Antwerpsestraat 140
2640 Mortsel
03 440 69 87

| V!GO Turnhout |
Stwg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| V!GO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| V!GO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| V!GO Namur |
Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

Experience Center
VIGO is sinds kort de trotse eigenaar van een Experience Center. Dit project is in
samenwerking met Moments Furniture en Barry Emons gerealiseerd.
Met het Experience Center creëren we een vast kader waar patiënten, artsen, therapeuten en anderen
uitgebreid kunnen ervaren wat VIGO en zijn partners te bieden hebben.
De verschillende facetten die aan bod komen, zijn :
• orthesiologie & prothesiologie
• maatwerk schoenen
• renting materiaal
• anaplastologie
• geriatrische zorgkamer & private kamer
• snoezelruimte
In een permanente opstelling kan de bezoeker ervaren hoe het voelt om in een D!NASleep te liggen, om in een
sta-apparaat te staan of om met een carbon dynamic te stappen. Kortom, het Experience Center is de locatie bij
uitstek om verschillende producten uit te testen en/of te ontdekken.
Het hele jaar door wordt deze ruimte gebruikt voor diverse Teachings, Experience Days (zie ook V!GO kalender verder
in deze MoveOn) en demo’s aan klanten. Bedoeling is ook dat binnen deze unieke setting multidisiplinaire consultaties
worden georganiseerd.

“

Niet alleen de producten maar vooral de
mensen voor wie wij de producten maken,
staan centraal. Mensen persoonlijk helpen,
is onze grootste voldoening.
Via het Experience Center kunnen we dit
nog efficiënter aanpakken!

“ Barry Emons streeft naar een warm

en veilig welzijn voor iedereen met een
beperking, zowel jong als oud.
Ons doel: Iedereen mag meedoen!

Samen met onze partners, Barry Emons en Moments Furniture, heten we u allen van harte welkom in V!GO Leuven.

“ Onze missie is om meubels en interieurs

te ontwikkelen die een verhoogd comfort
bieden en meehelpen aan een algemeen
gevoel van welbehagen voor mensen
die extra zorg nodig hebben.

