
E M P O W E R  T O  M O V E  O N

ORTHOPEDISCHE HULPMIDDELEN

Prothesen   -  Orthesen  -  Steunzolen  -  Orthopedische schoenen  -  Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen



VIGO 
gespecialiseerd in 
technische orthopedie.
We helpen onze patiënten met passie en toewijding om 
hun bewegingsvrijheid te behouden of terug te krijgen. 
Zo kunnen ze in de beste omstandigheden verder met hun leven.

ONZE ORTHOPEDISCHE HULPMIDDELEN

MEET VIGO

ONZE UNIEKE ZORGTRAJECTEN

•   Prothesen

•   Orthesen

•   Steunzolen

•   Orthopedische schoenen

•   Rolstoelen en 
     mobiliteitshulpmiddelen

•   Kinderorthopedie

•   Ouderenzorg

•   Revalidatie

•   Brandwonden

•   Cerebrale parese

•   Diabetesvoeten

Opgericht in 1956 
door Dr. Vanhouteghem

Aanwezig in meer dan 
250 zorginstellingen

3 productievestigingen 
gespecialiseerd in maatwerk

Lid van de Ottobock-groep, 
wereldmarktleider in de 
technische orthopedie

500 medewerkers

20 consultatielocaties



Unieke kwalitatieve 
orthopedische 
hulpmiddelen

Hoogstaande en gespecialiseerde expertise, 
zeker wat hoogtechnologische prothesen betreft

Multidisciplinaire aanpak en samenwerking met 
universitaire en perifere centra

Unieke post-operatieve aanpak voor  
volwassen en kinderen

Van lage activiteit tot paralympische sporters

State of the art siliconetechnieken

Unieke oplossingen voor gelaatsprothesen

Uitgebreide expertise en ervaring bij 
maatwerkorthesen

Geprefabriceerde orthesen 
en maatwerkorthesen

Uitgebreid gamma van zowel 
traditionele als hoogtechnologische orthesen

Exclusieve toegang tot bepaalde hoogtech-
nologische toepassingen (bv. Exopulse Suit)
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Een oplossing op maat 
voor elke orthopedische vraag. 
In overleg met de arts en therapeuten selecteren we 
het geschikte apparaat dat de patiënt het best helpt. 
Bij bepaalde productgroepen testen we indien moge-
lijk meerdere hulpmiddelen.

PROTHESEN

ORTHESEN ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

STEUNZOLEN

50.000 paar steunzolen per jaar

Verschillende soorten steunzolen 
afhankelijk van de nodige correctie  
en doelstelling

Op maat gemaakt in onze eigen ateliers

Meer dan 250 servicepunten in België 

Digitale maatname en 3D-printing 
van steunzolen in de pipeline

•

•

•

•
•

Eigen productievestiging

Comfortabel stappen door  
optimale ondersteuning 

Hippe en trendy ontwerpen

Team met expertise in zowel het 
technische als het esthetische aspect

•

•

•

•

ROLSTOELEN EN  
MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Uitgebreid gamma manuele en elektrische 
rolstoelen, scooters, fietsen, handbikes en 
looprekjes

Tal van kwaliteitsmerken met oog voor 
innovatie

Zitexperten geven advies voor een mobiliteits-
hulpmiddel op maat

Exclusief aanbod van innovatieve producten 
(CoMoveIT, TiLite)

5 showrooms in Wetteren, Heverlee, Genk, 
Wilrijk en Roeselare

Eigen technische dienst en herstellingen aan 
huis in gans België

Aanwezig in diverse zorginstellingen
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•

•

•

•

•

•



Onze
unieke
zorgtrajecten

Elke persoon is anders 
en heeft zijn eigen specifieke noden. Onze 
zorgverstrekkers hebben elk hun eigen 
specialiteit(en), zodat onze patiënten altijd 
kunnen rekenen op de best mogelijke zorg.

KINDERORTHOPEDIE

OUDERENZORG

Maatwerk met het oog op de noden van het kind

Aanwezig in MFC's

Gespecialiseerde zorgverstrekkers 

Samenwerking met artsen,  
kinesisten en therapeuten als  
één multidisciplinair team

Ruimte voor begeleiding van ouders

Snelle renting service met 
administratieve ondersteuning

Ruim aanbod aan hulpmiddelen zoals rolstoelen, 
scooters, rollators, fietsen, compressiekousen, etc.

Aanwezig in meer dan 350 woonzorgcentra

Focus op kwaliteitsindicatoren zoals valpreventie, 
decubituspreventie en fixatie-arm beleid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SPECIFIEKE 
ZORGPROGRAMMA’S 
BIJ AANDOENINGEN

Bij aandoeningen zoals diabetes, CP of neurologische proble-
men stippelen we een gespecialiseerd zorgprogramma uit 
over langere tijd. Het is belangrijk dat we patiënten hier in 
een vroeg stadium leren kennen, zodat we elke patiënt van A 
tot Z doorheen het volledige traject kunnen begeleiden.

BRANDWONDEN

REVALIDATIE

Samenwerking met de meest gerenom-
meerde brandwondencentra in België

Gespecialiseerd team van  
zorgverstrekkers

Fysieke en mentale begeleiding

Individueel revalidatieplan in functie van 
specifiek bepaalde doelstellingen

Interdisciplinair overleg tussen onze zorgverstrekkers 
met elk hun eigen specialisatie

Testen met testorthese of -prothese is mogelijk 
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Onze focus ligt hier op:

• 360° zorg waarbij we de patiënt in elke situatie de best mogelijk 
orthopedische hulpmiddelen aanbieden

• Begeleiding van patiënt doorheen het volledige traject

• Continue opleiding van onze zorgverstrekkers

• Aandacht voor mogelijke innovaties die het welzijn van de  
patiënt ten goede komen

Om de vorming van littekens te voorkomen of te beper-
ken kan u bij VIGO terecht. In overleg met de arts en 
medische zorgverleners kiezen we voor de best mogelijke 
behandeling.



VIGO
we maken 
het verschil 

Altijd in de buurt
VIGO behoort tot de grootste internationale groep in 
technische orthopedie ter wereld. Hierdoor kunnen 
we de beste producten tot bij onze patiënten brengen. 

We vinden het belangrijk om dicht bij onze patiënten in 
de buurt te zijn. Zowel voor de eerste consultatie als na 
de verstrekking. We hebben 20 eigen VIGO-vestigin-
gen en zijn aanwezig in meer dan 300 ziekenhuizen en 
zorgcentra. Er is dus altijd een VIGO-contactpunt dicht 
bij patiënten in de buurt waar ze worden geholpen door 
streekgenoten.

Unieke en kwalitatieve 
orthopedische hulpmiddelen
Voor elke orthopedische vraag of nood, bieden we 
een oplossing op maat. Een vertrouwd product of een 
gloednieuwe innovatie. 

In overleg met de arts en therapeuten selecteren we 
het geschikte apparaat dat de patiënt het best helpt. 
Indien nodig testen we meerdere hulpmiddelen.

We luisteren ook naar wat voor de patiënt belangrijk 
is en bekijken hoe we zijn of haar verwachtingen, met 
respect voor de therapie die werd gekozen, kunnen 
realiseren.

Persoonlijke begeleiding
Wie met ons in contact komt, heeft een ortho-
pedische nood. Dat kan acuut of chronisch zijn, 
licht of ernstig. 

In elk geval komen patiënten altijd terecht bij 
zorgverstrekkers die expert zijn in hun domein. 
Dat wil ook zeggen dat patiënten die meerdere 
orthopedische hulpmiddelen nodig hebben, 
omringd worden door een team van experten 
die samen de producten uitzoeken en op elkaar 
afstemmen om hen maximaal te helpen.



Proactief en ontzorgend

BRON VAN INFORMATIE

Nomenclatuur, wetgeving en productinformatie 
evolueren voortdurend. Een partner die u daarover 
informeert, bespaart u tijd. Onze medewerkers 
worden via een intern systeem up-to-date gehou-
den zodat ze u op de hoogte kunnen brengen. 
Daarnaast bieden we een waaier aan opleidingen 
aan voor medische teams.

ADMINISTRATIEF STERK

Uw grootste bekommernis is het welzijn van uw 
patiënten. Administratie is echter een factor die niet 
los gekoppeld kan worden van technische orthope-
die. Ons administratief team laat het proces zo snel 
en correct mogelijk verlopen waarbij we zoveel mo-
gelijk administratie uit uw handen nemen. 

FLEXIBEL

Elke zorgverlener is anders en dat waarderen we bij 
VIGO. Onze zorgverstrekkers respecteren uw visie 
en passen hun inbreng, diensten en service waar 
mogelijk aan om tegemoet te komen aan uw speci-
fieke verwachtingen. We gaan met u in gesprek en 
staan open voor overleg tussen u, uw patiënten en 
de VIGO-zorgverstrekker.

Betrouwbaar
OMVANGRIJK TEAM 
ZORGVERSTREKKERS

Dankzij ons uitgebreide team van meer dan 
150 zorgverstrekkers kunnen we onze dienst-
verlening garanderen. Ook in onvoorziene 
omstandigheden is onze structuur aangepast 
om snel en efficiënt op te treden.

COMPLEET PORTFOLIO

Niet enkel kennis zit bij VIGO onder één dak. 
Ook ons uitgebreide productgamma is uniek 
in België. Dit geeft ons de mogelijkheid om 
alle noden van de patiënt samen te bekijken 
en onze zorg hierop af te stemmen 

VIGO
partner van 
de professional



Meer info? 

Contacteer ons via info@vigogroup.eu 
of vul ons contac� ormulier in op de website.

  www.vigogroup.eu

VIGO ondersteunt beweging

VIGO ondersteunt tal van organisati es die zich
inzett en om mensen met een beperking te laten 
bewegen. Want bewegen is belangrijk om fysiek en 
mentaal gezond te zijn en te blijven.

En tal van andere lokale initi ati even.


