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ONZE ZITEXPERTEN ONZE ZITEXPERTEN 
STAAN KLAAR VOOR STAAN KLAAR VOOR 
JOUW KINDJOUW KIND

Hoe gaan we te werk?

Jij geeft  aan wat je nodig hebt
We gaan steeds individueel en klantgericht te werk. Onze paramedisch opgeleide 
mobiliteitsspecialisten starten met een  evaluati e van je persoonlijke situati e en 
luisteren naar wat je kind nodig heeft . Ze bekijken de specifi eke noden en welke 
mogelijkheden er zijn om aan je wensen te voldoen. Je krijgt hun advies en je kind 
krijgt de gelegenheid om het productaanbod te testen. 

Aangepaste oplossingen
Comfort en veiligheid staan daarbij op de eerste plaats. Wanneer een standaard 
mobiliteitshulpmiddel niet voldoet voor een opti maal zitcomfort, kunnen wij een 
aangepaste oplossing uitwerken in onze ateliers met bvb een rugschelp of een 
zitschaal. Indien nodig kunnen we ook een zit- en houdingsanalyse en drukmeti ng 
uitvoeren.

Administrati eve ondersteuning
Onze zorgverstrekkers zijn op de hoogte van de terugbetalingswetgeving omtrent 
mobiliteitshulpmiddelen. We bieden administrati eve ondersteuning bij je aan-
vraag tot terugbetaling en werken samen met mutualiteiten, verzekeringsinstellin-
gen en fondsen waardoor je, in de meeste gevallen, niet hoe�  te pre-fi nancieren.

Nogmaals checken !
Is je mobiliteitshulpmiddel klaar ? Dan laten we je niet gewoon wegrijden ! 
We kijken na of je inderdaad opti maal zit, of alle aanpassingen naar wens zijn en 
we nemen uitgebreid de ti jd om je te leren omgaan met je nieuwe apparaat. Pas 
dan laten we je gaan. Lukt er toch iets niet ? Dan kan je ons steeds contacteren. 
We helpen je graag.
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We luisteren graag 
naar u en maken 
het verschil.

»  Experten in kinderorthopedie

»  Samenwerking met tal van kwaliteitsmerken

»  5 ruime toonzalen in Wetteren, Heverlee, 
    Genk, Roeselare en Wilrijk

»  Eigen technische dienst en dienst na verkoop

»  Mobiel service team voor 
    herstellingen aan huis in heel België

»  Multidisciplinaire samenwerking met diverse    
    zorginstellingen (revalidatiecentra, 
    ziekenhuizen, MPI’s, rusthuizen, ....)

»  Samenwerking met alle zorgkassen en 
    verzekeringsinstellingen

»  Advies en hulp bij administratie
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VIGO is specialist in maatwerk. 
Elk standaard mobiliteitshulpmiddel 
kunnen we aanpassen voor een 
optimaal zitcomfort.

VIGO werkt samen met elke leverancier 
van mobiliteitshulpmiddel. Ben je op 
zoek naar een specifiek merk of model. 
Vraag er naar bij onze zorgverstrekkers.

Deze brochure geeft slechts een deel 
weer van ons gamma. Wilt u ons volle-
dige gamma ontdekken, maak dan een 
afspraak in één van onze showrooms.
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Manuele rolstoelenManuele rolstoelen
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Standaard rolstoel 

Invacare

Een lichte, opvouwbare en handbewogen rol-
stoel die speciaal ontworpen is voor kinderen. 
De Action Junior is in staat om mee te groei-
en met het kind en voor de benodigde klini-
sche ondersteuning te zorgen. Ontdek deze 
stoel met de 6 nieuwe kleuren en 3 moderne 
spaakbeschermers. Een lichte, opvouwbare en 
handbewogen rolstoel die speciaal ontworpen 
is voor kinderen en in staat om mee te groeien 
met het kind!

ACTION JUNIOR

Ottobock

START JUNIOR

Licht en stoer

Wendbaarheid, een licht gewicht en een stoere 
look zijn essentieel voor een manuele kinder-
rolstoel. De Start Junior beantwoordt aan elke 
vraag en is met een geringe krachtsinspanning 
makkelijk voort te bewegen. Deze opvouwbare 
lichtgewicht rolstoel is een uitstekende keuze 
voor kinderen die niet de hele dag afhankelijk 
zijn van hun rolstoel. Ideaal voor kortere afstan-
den binnen en buiten het huis. Bovendien goed 
meeneembaar doordat hij vouwbaar is.
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Actief rolstoel     
vouwbaar

Berollka
LITTLE Lichtgewicht – wendbaar – mobiel

Het trendy design en de eenvoudige 
bediening maken van de Little een 
meerwaarde onder de rolstoelen voor 
kinderen. 

Dankzij de uitgebreide bewegingsvrij-
heid maakt de Little kinderen mobiel 
op een actieve wijze. Met zijn laag 
gewicht past de Little zich perfect aan 
aan het kind. Het nieuwe frame maakt 
de rolstoel zeer wendbaar dankzij een 
uitstekende stabiliteit.

Thuis, op school, of met vrienden op 
pad, je zoekt je eigen weg.

De Avantgarde Teen 2/ 2VR is een 
vouwbare actiefrolstoel voor kinderen. 
Hij weegt slechts 10 kg, heeft prima 
rijeigenschappen en is met weinig 
kracht makkelijk te rijden.
 
Omdat hij bovendien opvouwbaar is, 
past hij eenvoudig in de auto.

Ottobock
AVANTGARDE TEEN
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Actief rolstoel   
kader

Berollka

Sunrise Medical

Invacare

De FINDUS is de veelzijdige kinder- en jeugdrolstoel die 
dankzij het vaste frame dat met het kind meegroeit, zijn uit-
zonderlijke dynamiek en hoge wendbaarheid alle situaties 
moeiteloos aankan. 

De FINDUS is een product dat gedurende vele jaren voort-
durend is ontwikkeld en voldoet aan de eisen van zowel kin-
deren, ouders als therapeuten.

Gemaakt voor jouw avontuur! 
De Simba is ontworpen om comfort en stabiliteit te 
bieden, hierdoor krijg je nog meer vrijheid. Daarnaast 
is de Simba super wendbaar en licht van gewicht! 

De Simba is een vastframe rolstoel en heeft een 
zitsysteem dat met je mee groeit. Naast een stijlvol 
frame heeft de Simba een ruim aanbod aan frame-
kleuren, bekledingskleuren en is het mogelijk om de 
velgen op de voor- en achterwielen een kleurtje te 
geven.

De Küschall K-Series 2.0 actieve rolstoel is ontworpen voor 
gebruikers die op zoek zijn naar lichtheid, compactheid en 
gebruiksvriendelijkheid.

De K-Series 2.0 biedt optimale rijprestaties en is multi-instel-
baar dankzij de zitmodule, met name op het niveau van de 
voorste en achterste zithoogtes en het zwaartepunt. Het past 
zich aan de overgrote meerderheid van gebruikers om aan hun 
specifieke behoeften te voldoen. Dankzij de opvouwbare en 
vergrendelbare rugleuning op de stoel en het open frame kan 
deze worden verkleind om transport te vergemakkelijken.

FINDUS

SIMBA

KÜSCHALL K JUNIOR 2.0
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Elektronische rolstoelenElektronische rolstoelen
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Ottobock

SKIPPI

Ontdek de wereld

De Skippi Plus elektrische rolstoel met liftzitje 
geeft kinderen met een ernstige handicap een 
mate van onafhankelijkheid. Uw kind wordt weer 
mobiel, beweegt zelfstandig en verkent samen 
met andere kinderen de wereld.

Omdat de rolstoel zo smal en wendbaar is, kan uw 
kind elke hoek verkennen. U kunt de Skippi Plus 
in slechts enkele stappen uit elkaar halen voor 
transport en hij past in de kofferbak van een com-
pacte auto. Tijd om op ontdekkingsreis te gaan.

Binnenshuis
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Sunrise Medical

Dietz-power

LUCA JUNIOR

SANGO JUNIOR SLIMLINE

Binnen / buiten
  

Kinderen willen bewegen, spelen en ontdekken. 
Dit kan met de Luca Junior. Robuust, compact en 
zeer wendbaar, deze elektrische kinderrolstoel 
geeft kinderen het vertrouwen dat ze veilig de 
wereld kunnen ontdekken. 

Een modulair ontwerp met keuze uit verschillen-
de aandrijfprincipes, positioneringssystemen en 
bedieningen om aan alle wensen te voldoen. Je 
komt overal veilig en in stijl met de Luca Junior. 
Een persoonlijk tintje toevoegen kan door te kie-
zen voor jouw favoriete framekleur en gekleurde 
accenten! 

Sango junior slimline is speciaal ontwikkeld 
voor jonge gebruikers. Gebruikers die niet zo 
veel wegen, zijn vaak ook veel lichter gebouwd. 
In die gevallen bieden standaard rolstoelen niet 
genoeg ondersteuning. 

De SANGO slimline SEGO junior (tot 75 kg) 
vormt in dat geval de ideale oplossing. Het 
SEGO junior zitsysteem bevat zeer smalle zit-
tingen en rugleuningen, evenals verschillende 
zitondersteuningen. Een van de fundamentele 
uitdagingen bij het ontwerpen van een rolstoel 
is ergonomisch zitten en positionering. Het 
SEGO junior zitsysteem is zeer comfortabel en 
kan precies passend worden gemaakt voor klei-
nere personen. 
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Buggy’sBuggy’s
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Standaard buggy

Akces Med

Ott obock

OMBRELO

LISA

De OMBRELO™ is een lichtgewicht en een-
voudig inklapbare aangepaste kinderwagen 
voor kinderen en (jong) volwassenen.

Het innovati eve BodyPrint© systeem van 
de Ombrelo maakt het mogelijk om de zit-
ti ng aan te passen aan de rug. Zo krijgt het 
kind de beste ondersteuning.

Ook de zitdiepte en ruglengte zijn instelbaar. 
De hoek tussen de rugleuning en zi�  ng is 
tot 30 graden verstelbaar. De voetensteu-
nen zijn wegklapbaar en de voetplaten zijn 
onafh ankelijk van elkaar in hoogte en positi e 
instelbaar. 

Lisa is een inklapbare buggy met sti jl. 
Hij ziet eruit als een gewone buggy, 
maar is ontworpen voor kinderen met 
speciale behoeft en. 

Licht, compact en stabiel, met handige 
opti es voor een comfortabele onder-
steuning en groot gebruiksgemak. Ver-
stelbare zitdiepte en onderbeenlengte 
en een hoge rugsteun zorgen dat de Lisa 
kan worden aangepast aan het groeien-
de kind.

Lisa is een buitenwandelwagen voor 
kinderen met verminderde mobiliteit, 
die zelfstandig geen grote afstanden 
kunnen overbruggen.

De OMBRELO™ is een lichtgewicht en een-
voudig inklapbare aangepaste kinderwagen 

 systeem van 
de Ombrelo maakt het mogelijk om de zit-
ti ng aan te passen aan de rug. Zo krijgt het 

Ook de zitdiepte en ruglengte zijn instelbaar. 
De hoek tussen de rugleuning en zi�  ng is 
tot 30 graden verstelbaar. De voetensteu-
nen zijn wegklapbaar en de voetplaten zijn 
onafh ankelijk van elkaar in hoogte en positi e 
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Modulaire buggy

Ottobock

KIMBA

De juiste ondersteuning 
op de juiste plaats

Op weg naar school, kinderdagverblijf of therapie - reizen 
met de auto, bus, trein of te voet: uw kind heeft goede 
ondersteuning nodig, maar zonder te worden beperkt in 
hun waarneming van hun omgeving. Onze revalidatiekin-
derwagens voldoen aan deze exacte eisen in een groot 
aantal verschillende situaties. Kimba is onze allround 
oplossing voor kinderen van één tot tien jaar die meer 
ondersteuning nodig hebben.

U kunt vrijwel alle instellingen zelf (of met ondersteuning 
van uw lokale contactpersoon) aanpassen aan de indivi-
duele wensen van uw kind. Dit betekent dat Kimba zich 
niet alleen “aanpast” aan uw kind, maar ook aan de hui-
dige eisen.
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Modulaire buggy

Revimex

NEW BUG

• Modulaire buggy met zitunit

• Volledig instelbare zit unit. 
Zitdiepte, zitbreedte en rughoogte

• Rug- en zithoek soepel en traploos 
verstelbaar dmv gasveren

• Zitunit is afneembaar en het 
geveerde frame is opklapbaar

• Meerdere kleurencombinaties mogelijk

• Tal van toebehoren mogelijk
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OnderstellenOnderstellen
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Voor een optimale positionering voor kinderen en 
jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, 
werkt VIGO met modulaire ziteenheden die op 
een onderstel (bv. B2 van Berollka) worden ge-
plaatst.

Onze zorgverstrekkers zijn experten op het gebied 
van optimaal positioneren waarbij rekening wordt 
gehouden met :

- Ergonomische houding
- Comfortabel zitten
- Functionaliteit

Optimale positionering
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Modulaire ziteenhedenModulaire ziteenheden
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R:82

Anatomic Sitt  

PANDA

ZITZI

Voor de ziteenheid hebben we de keuze om voor een prefab 
modulaire ziteenheid  (bv. Zitzi van Anatomic Si�  of Panda 
van R:82) te opteren of voor een zitschelp op maat, die VIGO 
in de eigen ateliers produceert. 

Anatomic Sitt  

ZITZI



Onze showrooms

Contacteer ons Ons aanbod

Naast de showrooms hee�  VIGO 
17 vesti gingen waar we u van 
dienst kunnen zijn. 
Ontdek de locati e bij u in 
de buurt op www.vigogroup.eu

Een nieuw mobiliteitshulpmiddel moet je kunnen uitproberen. 

Onze zorgverstrekkers ontvangen je daarvoor graag in één van 
onze VIGO mobility showrooms en geven je een vrijblijvende 
productvoorstelling en mobiliteitsadvies.

We werken steeds op afspraak zodat we voldoende ti jd kunnen 
voorzien. Contacteer ons:  info@vigogroup.eu

Prothesen  

Orthesen  

Rolstoelen en 
mobiliteitshulpmiddelen

Orthopedische schoenen 

Steunzolen

mobiliteitshulpmiddelen

Orthopedische schoenen 

Orthesen  

Rolstoelen en 
mobiliteitshulpmiddelen

HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITY 2022

VERSTREKKING <12jr >12jr <18jr >18jr >65jr

loophulpen 3 3 4 6

manuele rolwagens 3 3 4 6

elektrische rolwagens 3 3 5 7

driewielfi etsen 2 4 8 8

scooters** nvt 6 6 6

**binnenscooter nvt 4 4 6

WETTEREN
ROESELARE

WILRIJK

HEVERLEE
GENK

WETTEREN
Biezeweg 13
9230 We� eren
09 292 20 24

HEVERLEE
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

WILRIJK
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

GENK 
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

ROESELARE
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00


