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Welkom bij Vigo!

In dit nummer

Helping people move on, het is de slagzin waarmee Vigo zichzelf
aan de wereld voorstelt. En die zin is niet toevallig gekozen. Move on
verwijst naar het Engelse to move, bewegen. To move on is, letterlijk,
verder bewegen. Maar de juiste vertaling is eigenlijk: verder gaan, niet
blijven stilstaan. Heel toepasselijk voor wie bij Vigo geholpen wordt.
Want wie zich tijdelijk of permanent met een fysieke beperking geconfronteerd ziet, wil na de behandeling en herstelperiode vooral
heel graag terug naar de mogelijkheden die hij of zij tevoren had, het
werk of de hobby’s van vroeger, de vriendenkring, de vertrouwde
woonplaats…

Editoriaal door Algemeen Directeur Jan Ruysschaert. . . . .  1

Het is met dat idee in het achterhoofd dat alle medewerkers van
Vigo elke dag aan de slag gaan, om de vele duizenden mensen die bij
ons klant zijn hun leven terug te geven. Met meer dan 600 zijn we
intussen, niet alleen in België maar ook in Nederland, Frankrijk en
zelfs Polen. En we hebben de ambitie om het in het buitenland net
zo goed te doen als hier in ons land. Maar hoewel we het belangrijk
vinden dat Vigo een gezond en bloeiend bedrijf is, zal die doelstelling
altijd ondergeschikt blijven aan die drijfveer die er sinds de eerste
dag geweest is: mensen helpen om na een ongeval of ziekte, of
wanneer de leeftijd zich laat voelen, niet te blijven stilstaan
maar zoveel mogelijk verder te gaan en te blijven proeven
van het leven.

D!NA Sleep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Dankzij de technische middelen die Vigo ter beschikking stelt
– protheses, ortheses, orthopedische schoenen en rolwagens – kan
dat vandaag in bijna alle gevallen. Daarvoor zorgen onze prothesemakers en andere vakspecialisten, zorgverstrekkers en adviseurs, in
nauwe samenspraak met therapeuten, artsen, ziekenhuizen, rust- en
verzorgingstehuizen en MPI’s. De passie die ze daarbij elke dag voelen, willen ze maar al te graag delen!
Dus… in welke situatie ook: move on with your life, ga verder en
neem de draad van je leven terug op, dat is ons motto. In dit eerste
Move On Magazine willen we graag illustreren dat het kan en hoe
Vigo daarbij kan helpen.
Veel leesplezier!

Jan Ruysschaert
Algemeen Directeur
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KORT
NIEUWS
Service:
Herstellingen
ter plaatse
Omdat Vigo zijn klanten nog beter en nog sneller een oplossing wil bieden voor problemen aan hun prothese, orthese
of rolwagen, rijden binnenkort enkele gloednieuwe bestelwagens rond. Die zullen volledig uitgerust worden met gespecialiseerde apparatuur. Op die manier kunnen de vakmannen
van Vigo zelf tot bij de instellingen komen en kunnen bepaalde herstellingen of aanpassingen aan protheses, rolwagens of
ortheses voortaan ook ter plaatse gebeuren. Zo hoeven ze
niet over en weer verstuurd te worden naar de ateliers en
kunnen gebruikers sneller geholpen worden.

Het cijfer

160.000
Vigo levert jaarlijks
160.000 apparaten af.

Website krijgt
frisse nieuwe look
Het was u misschien reeds opgevallen:
onze website www.vigogroup.eu onderging een grondige vernieuwingskuur. Een frisse nieuwe look, een heldere indeling van al onze
producten en updates van onze meest recente activiteiten laten u
toe om op een eenvoudige manier na te gaan welke oplossingen wij
voor u kunnen bieden, maar ook om op de hoogte te blijven van
onze jongste ontwikkelingen.
In enkele muisklikken vindt u wat u zoekt via een vernieuwde structuur en een handige zoekfunctie laat toe om meteen een afspraak te
maken op één van onze vestigingen in uw buurt.
Veel surfplezier!
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V!GO-ambassadrice in de kijker:

Marieke Vervoort
Marieke Vervoort is wellicht de bekendste paralympiër in België. In 2012 veroverde
ze een zilveren medaille en haalde ze een Europees record op de 200m rolstoelsprint
klasse T52 tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Maar daar bleef het niet bij: ze
haalde ook Goud op de 100m. In 2013 zette ze de kers op de taart en verbrak haar
eigen wereldrecord op de 400 meter.Vigo is trotse leverancier van de rolstoelen van
Marieke, waarmee ze overigens een snelheid van maar liefst 24 km per uur haalde
tijdens haar medailleraces.

�

Volg Marieke via: www.facebook.com/WielemieMariekeVervoort

24km/h
De snelheid waarmee Marieke Vervoort haar
Olympische medaille gehaald heeft.

Amp Football Belgium
naar het WK: steun
de Red Flamingo’s
De Belgische driekleur beheerst momenteel het straatbeeld. Onze Rode Duivels
proberen immers hun ambities waar te maken op het WK in Brazilië. Dit najaar
gaan de Red Flamingo’s echter voor hetzelfde doel: ons nationaal team van Amp
Footballspelers, met Vigo als hoofdsponsor, wil naar het WK Amp Football in
Mexicoom daar te strijden voor de titel van Wereldkampioen.
Vigo sponsort reeds de Poolse en Nederlandse nationale Amp Footballteams, en
zet nu ook volop in op De Red Flamingo’s. De spelers van het Amp Footballteam
hebben allemaal een beenamputatie. De keeper heeft een armamputatie. De Red
Flamingo’s spelen zonder prothese en enkel met krukken: spektakel op het veld
is dus verzekerd! Vigo helpt het team hun sportieve
ambities waarmaken en prijkt als trotse hoofdsponsor
op de truitjes van de Red Flamingo’s. Om het WK in
Mexico te halen, zijn heel wat financiële middelen nodig.
De spelers kunnen dus nog alle hulp gebruiken.

Geef hen een duwtje in de rug
en volg hen via:

� www.facebook.com/AmpFootballBelgium
💻 www.ampfootball.be

V!GO
breidt uit
De activiteiten van Vigo werden heel recent nog
verder uitgebreid met het Centrum voor Anaplastologie van Jan De Cubber. Het Belgische
bedrijf specialiseert zich onder meer in “faciale
epithetiek”: kunstmatige implantaten in het gezicht, zoals een oor, neus of oog.
Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook levensechte epithesen, een soort siliconen omhulsels,
voor andere delen van het lichaam: levensechte
replica’s van zowel een vinger of hand, maar ook
een volledig been of een borst. Om bepaalde
littekens te camoufleren, of om bijvoorbeeld
wenkbrauwen of beenhaartjes te simuleren,
biedt het Centrum ook medische tatoeages. Het
vakwerk van het Centrum voor Anaplastologie
geeft veel patiënten dan ook een mentale boost.
“Veel mensen zien niet eens dat ik een kunstoor
draag”, getuigt een van hen op de website.
Meer info: www.anaplastologie.be
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Ons doel?

Mensen
vooruit
helpen!

Interview
Kim Maeseele
Foto’s
Sven Everaert

Al meer dan twintig jaar vormen Jan
Ruysschaert en Nele Vanhouteghem
samen de stuwende kracht achter Vigo.
Ze begeleidden de evoluties die het
bedrijf de jongste 20 jaar onderging, van
familiebedrijf tot internationale groep.
Ondanks de schaalvergroting en de
expansie naar het buitenland, zijn de
betrokkenheid en passie waarmee zij en
hun medewerkers elke dag aan de slag
gaan, nooit wezenlijk veranderd. “Onze
organisatie is professioneel gegroeid, maar
we verliezen nooit uit het oog waarom
we dit doen. Mensen staan hier nog
steeds centraal”, klinkt het.
Wie bij Vigo langsloopt, merkt het meteen: dit is een bloeiend bedrijf. In de hoofdvestiging in Wetteren is het een komen en gaan van
zorgverstrekkers en patiënten. In de wachtzaal zitten kindjes met
hun ouders, rolstoelgebruikers en revaliderende amputatiepatiënten
naast elkaar. Ze wachten op een aanpassing, komen voor een eerste
consult, zien hun vertrouwde zorgverstrekker of komen in de showroom een nieuwe rolwagen of fiets kiezen. De sfeer is gemoedelijk.
Het is duidelijk:Vigo is een bedrijf waar de patiënt als mens centraal
staat. Al de rest is daarrond gebouwd.
Familiaal
“En zo hoort het ook”, zegt Nele Vanhouteghem, Commercieel Directeur van Vigo. “Het familiale aspect van het bedrijf is ondanks de
mooie groei van de voorbije jaren nog altijd sterk aanwezig. Ook
als grotere organisatie blijven wij beseffen dat het contact met de
klanten het belangrijkste onderdeel van onze activiteiten is. Iedereen komt hier voor een behandeling op maat, voor een individuele
oplossing voor zijn probleem. En voor wie niet tot hier kan komen
maar bijvoorbeeld in een rusthuis of ziekenhuis verblijft, gaan onze
zorgverstrekkers en therapeuten ter plaatse. Op het terrein vormen
zij een erg belangrijke schakel tussen ons en de patiënten.”
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Van CTO tot
V!GO Group
een evolutie van bijna 60 jaar

“Onze mensen
doen hun job met
overtuiging, dat
voel je in heel
het bedrijf.”
Jan Ruysschaert

Uitdaging
Nele Vanhouteghem is paramedisch gevormd. Ze begon
zelf ooit als zorgverstrekker, toen Vigo nog CTO was,
het Centrum voor Technische Orthopedie dat door haar
vader was opgericht. Haar ervaringen uit de praktijk maken dat zij bijzonder veel belang hecht aan het menselijke
aspect van Vigo’s activiteiten. Ook Algemeen Directeur
Jan Ruysschaert is ervan overtuigd dat Vigo zich altijd zal
blijven onderscheiden door producten en oplossingen
op maat. “Voor elk probleem vinden wij een mogelijke
oplossing, meer nog, willen we de beste oplossing bieden.
Net in dat vakmanschap kan je het verschil maken.” Jan
is er bijzonder trots op dat Vigo die kleinschalige aanpak
kon behouden, ondanks de opvallende groei die het bedrijf sinds 2008 kon realiseren.
“Ja, het is een uitdaging om aan onze klanten en
patiënten tegelijk de voordelen van een klein en een
groot bedrijf te bieden”, zegt hij. “Want we zijn ambitieus. Een van onze strategische doelstellingen is om
binnen onze sector dé referentie te zijn: dat betekent
de beste zijn in wat we doen. Maar daarvoor moesten
we groot genoeg worden, zodat we op alle vlakken specialisten konden aantrekken.” En dat lijkt aardig gelukt:
Vigo is intussen Europees marktleider in de technische
orthopedie, een internationale groep die actief is in vier
landen, met in totaal 600 medewerkers. Jan beaamt: “Met
de organisatie waarover we vandaag beschikken, zijn we
in staat om meer dan ooit aan onderzoek en ontwikkeling te doen en innovatieve oplossingen op de markt te
brengen. Daarvan profiteren onze klanten en patiënten
natuurlijk in de eerste plaats.”

1956

De vader van Nele Vanhouteghem richt het Centrum
voor Technische Orthopedie (CTO) op in Gent. Het bedrijf
specialiseert zich in protheses, korsetten, steunzolen en
rolstoelen op maat, toegespitst op de specifieke behoeften
van de patiënt.

1988

Het eerste samenwerkingsverband komt
tot stand met de KU Leuven.

1992

Ook met het UZ Gent en UZ Antwerpen
wordt vanaf nu nauw samengewerkt.

1999

CTO verhuist van Gent
naar Wetteren. Het bedrijf
telt ondertussen zo’n
200 medewerkers.

In de ateliers van Vigo werkt iedereen met veel toewijding
aan de verschillende producten op maat: van levensechte
vingerprotheses tot technisch ingewikkelde ortheses of
redressiehelmpjes.

2007

Het bedrijf zet de eerste
stap naar Polen
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2008

“Het familiale aspect van
het bedrijf is ondanks de
mooie groei van de voorbije jaren nog altijd sterk
aanwezig.”

CTO neemt orthopedische schoenen
Rosseel uit Izegem en orthopedische
schoenen Reyskens uit Genk over. ook
Ortec en Cebelor, twee bedrijven uit
het Brusselse, worden overgenomen.

Nele Vanhouteghem

Met passie
In de ateliers van Vigo werkt iedereen met veel toewijding aan de
verschillende producten op maat. Het gamma is bijzonder uitgebreid,
van levensechte vingerprotheses tot technisch ingewikkelde ortheses
die op rolwagens gemonteerd worden, of redressiehelmpjes met een
mooi kindermotiefje. “Onze mensen doen hun job met overtuiging,
dat voel je in heel het bedrijf”, zegt Jan. “Passie is trouwens een van
onze bedrijfswaarden, voor mij zelfs de belangrijkste waarde. Die
gedrevenheid heeft logischerwijze te maken met de sector waarin
we werken. We helpen mensen vooruit en krijgen daarvoor ook
bijzonder veel erkenning van onze klanten. Zoiets werkt natuurlijk
motiverend.”
“Inderdaad. Het enthousiasme van onze medewerkers gaat ons overigens na aan het hart”, vult Nele aan. “Iemand die gedreven is, zal zijn
werk ook goed doen. Dat geldt zowel voor de technici in de ateliers,
de zorgverstrekkers, de mensen op de administratie, als voor commerciële medewerkers en leidinggevenden. Wij willen dat onze medewerkers zich goed in hun vel voelen en kunnen groeien in hun job.”
Voldoening
Jan Ruysschaert en Nele Vanhouteghem leiden het bedrijf na twee
decennia duidelijk ook nog steeds met dezelfde bevlogenheid. “Ik ben
zeer tevreden met wat we hier al bereikt hebben. Ik ontmoet vaak
andere ondernemers, die niet vertrouwd zijn met onze sector. Die
vallen achterover wanneer ze hier komen en zien welke organisatie
we hebben uitgebouwd. Dat geeft veel voldoening, zeker in een sector waarin je mensen helpt”, zegt Jan. Nele bevestigt: “Ik ben natuurlijk enorm trots op wat we verwezenlijkt hebben nadat we CTO van
mijn vader hebben overgenomen. Ik besef heel goed wat onze mensen op het terrein dagelijks doen en met wie zij omgaan. Mijn streven
is om ervoor te blijven zorgen dat elke patiënt vol overtuiging kan
blijven zeggen: ‘bij Vigo word je echt goed geholpen’.”

2011

de groep fusioneert en de naam Vigo wordt in
het leven geroepen. Vigo zet de eerste stappen
richting Nederland.

2012

Vigo zet de stap naar Frankrijk.
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Kinderorthopedie

Maatwerk
voor kinderen
Als marktleider in Europa staat Vigo actief mee voorop in het ontwikkelen van
orthopedische hulpmiddelen voor kinderen. Deze groep patiënten heeft bijzondere
zorgen, individueel maatwerk en specifieke producten nodig. Vigo heeft daarvoor de
juiste mensen en middelen in huis en werkt samen met een zeer uitgebreid netwerk
van specialisten.
De grootste groep kinderpatiëntjes die bij Vigo geholpen worden,
lijdt aan CP (cerebral palsy of hersenverlamming). Deze aandoening
kan resulteren in afwijkingen van de motorische functies. Dat kan
een zware impact hebben op het lichaam. Daarnaast helpt Vigo ook
bij de behandeling van veel niet-aangeboren hersenaandoeningen bij
kinderen, bijvoorbeeld na een ongeval of ziekte.
Samenwerking met MPI’s en referentiecentra
Vigo biedt al deze patiënten hulp met specifieke producten, zoals
sta- of zitortheses. Nog meer dan voor volwassen patiënten worden
deze apparaten op maat gemaakt: deze kinderen zijn immers nog
volop aan het groeien. De meeste van hen verblijven
of gaan naar school in een Medisch Pedagogisch
Instituut (MPI). Vigo werkt al jaren met tientallen van deze instellingen samen, en kan
zo samen met hen innoverend onderzoek

doen en nieuwe producten ontwikkelen. De zorgverstrekkers staan
in samenwerking met het paramedisch team in voor producten op
maat van de noden van deze jonge patiënten.Vaak zijn ze samen met
de ouders mee aanwezig op de consultaties, zodat behandeling en
product perfect op elkaar afgestemd kunnen worden.
De kinderen zelf kunnen de look van hun product ook mee helpen
kiezen. Voor een aantal apparaten bestaan er immers speelse prints
en motiefjes, waarvoor Vigo onder andere samenwerkt met Studio
100. Vigo probeert zo mee te zorgen dat ook deze kinderen zoveel
mogelijk gewoon kind kunnen zijn.

Helmpjes voor
de allerkleinsten
Een afplatting van de schedel bij baby’s komt tegenwoordig vrij vaak voor. In veel gevallen herstelt dit zich
vanzelf, maar voor een klein percentage is een redressiehelmpje nodig. Ook voor sommige baby’s die geboren worden met een asymmetrische hoofdcontour,
biedt een redressiehelmpje een oplossing.
Vigo produceert zo’n 300 redressiehelmpjes per jaar. Ze zijn
beschikbaar in wel 20 verschillende prints. Het helmpje
wordt op maat gemaakt op basis van een 3D scan
van het hoofd van de baby. Dankzij een vierlagensysteem groeit het helmpje met het hoofd
mee. Het biedt steun en druk op de juiste

Vigo produceert jaarlijks zo’n

300 redressiehelmpjes

plaatsen en ruimte aan de afgevlakte zijde van het hoofd, zodat
de vorm van de schedel zich herstelt.Vooral de opvolging is van
groot belang: regelmatig wordt het hoofdje opnieuw gescand om
op te volgen of het herstel goed verloopt.
De specialisten bij Vigo staan steeds klaar met antwoorden en advies voor de ouders. Zo zegt ook orthopedisch
zorgverstrekker Wouter Raemaekers: “Vaak komen ouders zeer emotioneel bij ons aan, vol vragen en onzekerheid. Maar na een tijdje hebben ze er het volste vertrouwen
in. We hebben zelfs ouders die hun kind het helmpje nog
iets langer laten dragen, wanneer de peuter aan zijn eerste
stapjes begint.”
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Ik zou opnieuw
door de Veldstraat
stappen daar
was geen
discussie over
Interview Kim Maeseele Foto’s Sven Everaert

“Zelfs van fietsen door de dichte mist kan ik nu
genieten”, zegt Krista Bracke wanneer we haar
ontmoeten op een nevelige ochtend in Gent. Vijf
jaar geleden werd ze wakker uit een coma nadat ze
wekenlang tussen leven en dood balanceerde. Ze
kreeg al snel te horen dat haar benen geamputeerd
zouden worden. “Maar ik besliste meteen dat ik
weer zou lopen.” Een doel waarbij Vigo haar hielp.
De afgelopen weken stelde Krista Bracke op verschillende plaatsen haar boek
“Mijn leven op stelten” voor, waarbij ze haar onwaarschijnlijke verhaal telkens
opnieuw vertelt. Hoe een ziekte zo snel en zo agressief kan toeslaan, tart alle
verbeelding. Dat Krista door het oog van de naald kroop en nu opnieuw met haar
bakfiets naar de stad kan fietsen om te genieten van een koffie, mag zelfs gerust
een mirakel heten. “Ook ik ervaar nog heel regelmatig zo’n moment van ongeloof
en van opperste geluk. Dat ik hier door de mist kan fietsen en die op mijn huid
kan voelen: dat vind ik nu fantastisch.”
Tussen leven en dood
Toen een agressieve aanval van streptokokken pyogenes (zogenaamde vleesetende bacteriën) haar in 2009 haast van het ene moment op het andere bijna fataal
werd, was haar leven net aan het bloeien, zo vertelt Krista zelf. Haar twee zoontjes waren 1,5 en 3,5 jaar oud en ze begon net van het gezinsleven te genieten.
Ze presenteerde het programma ‘Belmondo’ op Radio 1, maakte reisreportages
voor Vlaanderen Vakantieland en volgde lessen Argentijnse Tango met haar man
Koen. Omdat haar griepje maar bleef aanslepen, stuurde haar huisarts haar met
de ambulance naar het ziekenhuis. Daar sloegen de bacteriën in razendsnel tempo toe: ze kreeg twee keer een hartstilstand, haar lever en nieren vielen uit en
ze had een dubbele longontsteking. Haar bloed begon te verdikken en stroomde
daardoor niet meer naar haar uiterste ledematen.
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“Opnieuw stappen ging op zich vrij snel, eens
ik kon rechtstaan op voorlopige protheses”,
vertelt Krista verder.“Het proces dat daaraan
vooraf ging, leek langer te duren. Eerst moeten je wonden volledig genezen zijn, daarna
moet je wennen aan een liner: dat is een
soort nauw aansluitende siliconen sok. Leren rechtstaan gebeurt eerst met een voorlopige prothese met metalen staafjes. In die
fase moet de koker van de prothese immers
nog voortdurend opnieuw bijgesteld worden:
eerst zijn je stompen enorm gezwollen en
pas wanneer je actiever begint te wandelen,
trekt die zwelling weg en worden je benen
dus dunner.”
Gelakte nagels en
tangovoetjes
Vigo was gedurende dat hele proces nauw betrokken. “Elke maand kwam een multidisciplinair team samen om mijn evolutie te bespreken
en te beslissen wat de volgende stappen zouden zijn. Dat team bestaat uit de ergotherapeut,
kinesist, artsen onder wie ook dokter Leus van
Vigo, maar ook de zorgverstrekker van Vigo.
Een bijkomend voordeel was dat Vigo een atelier heeft bij het UZ in Gent: daardoor konden
telkens meteen aanpassingen gebeuren.”
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Wandelen door de
Veldstraat
Krista werd dan ook overgeplaatst naar het
brandwondencentrum. Daar werd ze na een
wekenlange coma bij momenten wakker.
Haar onderbenen en sommige vingers waren zwaar aangetast door het bloedtekort.
“Mijn man vertelde mij tijdens elk helder
moment wat mij overkomen was. En wat er
mij nog te wachten stond”, zegt Krista. “Je
benen moeten waarschijnlijk geamputeerd
worden. Maar jij zal weer lopen”, zei hij. “Hij
zei dat we in juni samen door de Veldstraat
in Gent zouden wandelen. Op dat moment
was het maart.” Toch volgde Krista blindelings het optimisme van haar man. Na zware
operaties en een maandenlange revalidatie
kreeg ze voor de eerste keer een zorgverstrekker van Vigo op bezoek. “Ik kreeg uitleg
over welk proces mij te wachten stond tot
ik opnieuw met protheses zou kunnen stappen. Maar ik kreeg ook verschillende modellen van protheses te zien. Die informatie
was voor mij allemaal erg belangrijk, want ik
stelde mij niet zozeer de vraag óf ik opnieuw
zou kunnen stappen maar wel hoe dat in zijn
werk zou gaan.”

Ha l e wyc

Mijn leven op
stelten
Krista Bracke schreef haar ervaringen neer in een boek: van de vreselijke ziekte die haar plots overkwam,
over het lange revalidatieproces tot
de steun die ze uit verschillende hoeken kreeg. “In eerste instantie schreef
ik het boek voor mijn zoontjes. Zij
hadden uiteraard heel wat vragen en
zullen die in de toekomst misschien
nog hebben. Omdat ik zeker wilde
zijn dat zij altijd mijn volledige verhaal
zouden kennen, schreef ik het neer in
een boek.”
Maar ze wil met haar boek mensen
ook aanmoedigen om met een “gezond
optimisme” in het leven te staan. “Wie
vooruit wil, kan op de een of andere
manier ook vooruit.Vigo helpt mensen
zoals mij daarbij.”

� www.facebook.com/mijnlevenopstelten

Na een maandenlange revalidatie en zeer
veel oefenen, kreeg Krista haar definitieve
protheses aangemeten. “In feite moet je
eerst een test doen om te bepalen op welk
niveau van mobiliteit je zit en welke stapsnelheid je haalt. In functie daarvan wordt
beslist welke prothese voor jou persoonlijk
het beste is.” Op dat moment mocht Krista
van Vigo verschillende modellen uitproberen
vooraleer ze definitief moest beslissen. “Wat
ik nog fijner vond, was dat Vigo ook open-

stond voor gekke ideeën”, vertelt ze. Het
was begonnen als een grapje, maar Krista en
haar man hadden besloten om een tattoo
van tangovoetjes op een van de onderbenen
te laten tekenen. “Een verwijzing naar onze
passie: Argentijnse tango. De mevrouw die
de afwerking doet bij Vigo vond het een
erg leuk idee en een uitdaging.” Dus toont
Krista trots haar tattoo. “In de zomer loop
ik overigens graag rond in open sandalen. De
voeten zien er levensecht en elegant uit, ik
kan zelfs mijn nagels lakken: allemaal zaken
die mij ook mentaal vooruit helpen. Ik ben
niet anders dan iemand anders.”
Atletiek
Ondertussen is Krista al aan haar tweede
paar toe, want een prothese moet om de
drie jaar worden vervangen. “Met Vigo zal ik
dus waarschijnlijk voor de rest van mijn leven contact hebben. Ik heb ook een rolstoel
nodig, omdat ik maar 500 meter na elkaar
kan wandelen. Aan mijn rechterhand verloor
ik ook enkele vingers en werd mijn duim
gereconstrueerd, dus daarvoor had ik een
orthese van Vigo. Ik heb het persoonlijke
gsm-nummer van mijn Vigo-zorgverstrekker:
ik mag die op elk moment opbellen met vragen of wanneer ik een probleem heb. Want
het blijft wennen om met protheses te leven: je moet constant opletten dat de druk
niet te groot wordt, of dat je geen wondjes
krijgt. Vaak steken twijfels de kop op: is het
normaal dat ik dit of dat voel? Mag ik zo verderstappen? Bij mensen zoals die zorgverstrekker kan ik altijd terecht.”
Vijf jaar na datum bruist Krista van energie.
Ze brengt haar kinderen met de bakfiets
naar school, stapt inderdaad een stukje door
de Veldstraat, gaat wekelijks zwemmen en
danst zelfs weer de tango. “Ongelofelijk he”,
zegt ze zelf. “Een van de ontroerendste momenten was een veldloopwedstrijd van een
van mijn zonen. Ze doen beiden aan atletiek
en in de winter aan veldlopen. Ik stond langs
de zijlijn te supporteren en was zo gelukkig
om hem zo hard zijn best te zien doen. Ik
vond het ongelofelijk dat ik hem werkelijk
rechtstaand kon aanmoedigen. Een grote
droom is dan ook om ooit een rondje op de
atletiekpiste te lopen, samen met hen. Maar
daarvoor moet ik eerst nog veel trainen”,
lacht ze.
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D!NA Sleep

ligcomfort voor patiënten
met dementie
Mieke Heyrman
Ergotherapeute
Seniorencentrum
OLV, Bornem
Voor patiënten met een centraal-neurologische aandoening zoals
dementie, is het erg belangrijk om op een veilige maar toch comfortabele manier te kunnen slapen. Omdat statische ligoplossingen waarbij de patiënt wordt vastgemaakt heel wat nadelen opleveren, ontwikkelde Vigo de dynamische ligorthese D!NA Sleep.
Klassieke ligortheses bieden vaak maar één
lighouding, waardoor ze te wensen overlaten
op vlak van comfort voor de patiënt. Bovendien gaan ook allerlei gezondheidsrisico’s
gepaard met een slechte of statische lighouding. Ook voor het verzorgend personeel
waren er een aantal nadelen, zoals bij het
wassen, kleden, verschonen of herpositioneren van de patiënt.
D!NA Sleep is een dynamische ligorthese
op maat die alle bekende problemen met
bestaande statische ligortheses uit de weg
ruimt. De D!NA Sleep bestaat uit een reeks
van speciaal gevormde kussens, positioneringshoeken en matrassen. Hiervoor werd
het innoverende Vielafoam gebruikt, een
elastisch traagschuim op waterbasis dat
zorgt voor een ideale luchtventilatie, comfort en verdeling van het lichaamsgewicht.
Natuurlijk zijn alle elementen ook wasbaar en resistent tegen trekken, schuiven
en inscheuren. Dankzij de uitgekiende set
kussens en systemen is D!NA Sleep een

dynamisch ligconcept dat zich aanpast aan
de noden van de patiënt, niet omgekeerd.
Hierdoor verloopt het wassen, kleden en
verschonen veel vlotter voor het verzorgend personeel, aangezien de ligorthese
volledig vlak gepositioneerd kan worden en
ook de steunen en positioneringskussens
gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
Het is ook eenvoudiger om een tildoek aan
te brengen om de patiënt te herpositioneren of te verplaatsen.
Zorgcentra zijn constant op zoek naar
goede slaapoplossingen voor patiënten met
aandoeningen als dementie, CVA, (post)comateuze toestand, polytrauma, hersenverlamming, Parkinson, Huntington of MS.
Vigo biedt voordelen voor al deze patiënten:
D!NA Sleep verbetert de ademhaling en
bloeddoorstroming, voorkomt contracturen, doorligwonden en structurele afwijkingen in de lichaamshouding, en verhoogt het
fysieke en ruimtelijke besef van neurologische
patiënten.

“Het zoeken naar een goed
(lig)comfort voor onze bewoners is
een constante zorg, waarbij D!NA
Sleep voor sommige patiënten een
goede oplossing is gebleken. Bij aanvang
was het niet gemakkelijk om alle team
leden van het belang te overtuigen
en het vergde behoorlijk wat tijd om
de bewoners op een correcte manier
te positioneren. Dankzij het doorzettingsvermogen van alle collega’s en de
ondersteuning vanuit Vigo zagen wij
hele mooie resultaten: bewoners die ’s
nachts volledig ontspannen waardoor
ze overdag weer alert zijn, terug communiceren, beter eten en minder gespannen zijn tijdens de verzorging. Een
groot pluspunt is dat die ontspanning
ook zorgt voor een ononderbroken
nachtrust en meer veiligheid
zonder fixatie.”
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iV!GO
mobiele
applicatie
voor efficiënte
service
Om patiënten een nog betere en snellere
service te bieden, maar vooral om de
producten nog meer op hun maat af te stemmen,
ontwikkelde Vigo een gloednieuwe tablet-applicatie voor
zijn verstrekkers. Vanaf deze zomer worden de eerste
testen in de praktijk uitgevoerd.

Ook in de zorgsector en de gezondheidszorg doen mobiele applicaties en elektronische toepassingen hun intrede.“Een optimale
communicatie met patiënten en het bieden
van een zo efficiënt mogelijke, klantgerichte
werking, zijn enkele hoofddoelstellingen van
Vigo. Omdat bepaalde technologische toepassingen Vigo in staat kunnen stellen om
die doelstellingen te bereiken, hebben we
vanaf 2012 onderzocht welke applicaties en
technologieën op de markt zijn”, leggen Evy
Vandenhouwe en Tom Dedecker uit, die het
project iV!GO mee hielpen uitbouwen.
Na een aantal selectierondes werd het afgelopen jaar een gloednieuw elektronisch
systeem voor zorgverstrekkers ontwikkeld,
iV!GO. “Elke zorgverstrekker van Vigo wordt
binnenkort uitgerust met een tablet waarop
de iV!GO-applicatie staat. Die toepassing
laat toe dat orders niet langer op papier
worden ingevuld, maar elektronisch worden ingegeven en rechtstreeks in het Vigo-

systeem terecht komen. Daarbij wordt de
identiteitskaart van patiënten ingelezen via
de app, waardoor hun gegevens altijd up toe
date blijven”, lichten Evy en Tom toe.
Persoonlijk en
betrouwbaaR
Het nieuwe systeem zal in de eerste plaats
een aantal belangrijke voordelen voor de
klanten opleveren. Zorgverstrekkers zullen
dankzij iV!GO bijvoorbeeld nog beter in
staat zijn om patiënten persoonlijk advies te
geven. “Via de applicatie beschikken zij meteen over de meest recente gegevens van de
patiënt, maar ook over zijn of haar historiek:
medische informatie, terugbetalingen door
het ziekenfonds, hernieuwingstermijnen, …”,
klinkt het. Het zal mogelijk zijn om foto’s toe
te voegen aan bepaalde bestellingen, waardoor producten nog beter afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie van
elke patiënt.“Daarnaast wordt de app gelinkt
aan de capaciteitsplanning van de productie-

afdeling. Zo kunnen zorgverstrekkers de
meest betrouwbare leverdata afspreken met
de patiënt.” Vigo wil via het nieuwe systeem
ook zijn steentje bijdragen tot het milieu:
stapels papieren catalogi behoren weldra
tot het verleden, net zoals dossierkasten vol
papieren orders. “De zorgverstrekkers gaan
dus op een volledig andere manier werken.
Zij werden dan ook nauw betrokken bij de
ontwikkeling van de applicatie.”
Testfase
Vanaf deze zomer wordt de applicatie in de
praktijk getest. “Daarna wordt het systeem
stapsgewijs uitgerold onder alle zorgverstrekkers. Zij krijgen daarbij een intensieve
training om de tablet en de applicatie te gebruiken in onze nieuwe werking”, lichten Evy
en Tom toe.
Het nieuwe systeem zal in eerste instantie
worden toegepast voor steunzolen, prefabproducten zoals artikelen uit de V!GO Line
en uiteraard ook protheses en ortheses op
maat.
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Schoenen met smaak
Dankzij innovatieve lichte materialen
en de modernste technieken zijn de
orthopedische schoenen van Vigo uitzonderlijk licht, met enorm veel modieuze mogelijkheden. Klanten kiezen
uit een catalogus of brengen zelf een
foto of een schoen mee, die in ons
atelier volledig wordt nagemaakt. Zo
verzoenen we de voorschriften van de
arts met de voorkeuren en smaak van
de patiënten. Vigo breidt regelmatig
de leersoorten uit met de laatste modekleuren, we beschikken bovendien

over een zeer uitgebreid aantal zolen en randen. Ook volledig op maat
gemaakt pantoffels behoren tot het
aanbod.
Met 11 zorgverstrekkers die specifiek
instaan voor orthopedische schoenen
zorgt Vigo voor een service over heel
België. Dat betekent dat we schoenen op maat maken voor patiënten in
tientallen ziekenhuizen, instellingen en
woon- en zorgcentra, en samenwerken met een groot aantal specialisten.

V!GO Line
Heel recent lanceerde Vigo de nieuwe productlijn V!GO Line: een reeks van gestandaardiseerde ortheses en bandages.
We combineren hiermee de knowhow en innovatie van onze producten op maat
met een zeer sterke prijs-kwaliteitsverhouding. V!GO Line telt momenteel 35
verschillende producten en wordt nog volop uitgebreid.

Kalender
I

Buitenbeenpop 29/08/2014
Een openluchtfestival aangepast aan
de specifieke behoeften en wensen
van personen met een beperking.
- Leopoldsburg

I

ISCOS 2-4/09/2014
Deelname aan het jaarlijks wetenschappelijk symposium van de
International Spinal Cord Society.

Walk with a tico
Vigo heeft een project opgestart om
ook mensen die minder middelen
hebben, verder te helpen in het leven.
Toevallig kwamen we in contact met
een lokale organisatie in het ZuidAmerikaanse Costa Rica en werd daar
het project “Walk with a tico” opgestart. “Tico” is Spaans voor “een toffe
gast”. Omdat veel Costa Ricanen geen
financiële middelen hebben
om een prothese aan
te schaffen, wil
Vigo enkele

- Maastricht

van hen een duwtje in de rug geven,
zodat ze zonder krukken kunnen
rondlopen.
In september verwachten we een
groep geselecteerde patiënten bij
Vigo in Wetteren om een prothese op
maat te laten maken. Elke patiënt zal
dan ook begeleid worden in het revalidatieproces: van het wennen
aan de prothese tot
opnieuw leren
stappen.

I

Health Care 1-3/10/2014
Deelname aan Health Care 2014, de
vakbeurs voor de zorgsector.
- Brussel

I

symposium 25/10/2014
Symposium ‘Nieuwste tendensen
binnen de prothesiologie’
- Antwerpen
COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
Vigo, Biezeweg 13, 9230 Wetteren
Concept, coördinatie, copywriting, eindredactie
www.cantilis.be

In de ateliers van Vigo is maatwerk de norm

V!GO is
altijd
dichtbij

V!GO speelt een leidende rol in
Europa op gebied van technische
orthopedie. Dat hebben we vooral
te danken aan onze passie voor
innovatie en high tech. Niet alleen
onze intense samenwerking met
gerenommeerde
ziekenhuizen

Campus Wetteren

Campus Heverlee

Biezeweg 13
9230 Wetteren
+32 (0)9 292 20 00

Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
+32 (0)16 40 60 50

Campus Gent

Campus Genk

Maaltebruggestraat 288
9000 Gent
+32 (0)9 222 70 66

Vaartstraat 4
3600 Genk
+32 (0)89 32 91 50

Campus Pellenberg

Campus Tienen

Weligerveld 1
3212 Pellenberg
+32 (0)16 33 88 50

Leopoldvest 58
3300 Tienen
+32 (0)16 81 13 80

Campus Izegem

Campus Liège

Meensestraat 93
8870 Izegem
+32 (0)51 30 43 45

Rue Sainte-Marie 22
4000 Liège
+32 (0)4 342 81 60

Campus UZ Gent

Campus Namur

De Pintelaan 185
9000 Gent
+32 (0)9 332 42 42

Av. Prince de Liège 174
5100 Jambes
+32 (0)81 74 28 31

Campus Zellik

Campus Turnhout

Zone 1, Researchpark 10
1731 Zellik
+32 (0)2 467 15 11

Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
+32 (0)14 45 43 00

Campus Mortsel

Campus Hasselt

Antwerpsestraat 249
2640 Mortsel
+32 (0)3 213 20 81

Gouverneur Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
+32 (0)89 32 91 50

www.vigogroup.eu

draagt hier toe bij, maar ook ons
dagdagelijks contact met mensen
zoals u. Bezoek ons daarom op
een van onze 14 campussen in
België en wij helpen u vooruit.

Technische orthopedie - Kinderorthopedie - Mobility - Schoenen - Ouderenzorg - Sport - Bandagisterie

