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VIGO blijft in beweging!
Beste lezer,

Het vallen van het blad, de eerste winterprikjes, de korte dagen en 
kale bomen... ze kunnen vervelend zijn voor wie zich richting school 
of werk begeeft, maar zijn in niets te vergelijken met de echte drem-
pels die sommige van Vigo’s klanten moeten overwinnen. Wat ons 
daarbij opvalt is dat velen die na een ongeval of door ziekte met een 
beperking kampen, resoluut weigeren zich daarbij neer te leggen. in 
de tweede editie van het move on! magazine laten we hen graag aan 
het woord, omdat we hen bewonderen én omdat wij bij Vigo gelo-
ven dat beperkingen er zijn om overwonnen te worden.

Jorge, ronald, Consuelo en hun vrienden hadden in Costa rica, hun 
thuisland, weinig of geen kans om opnieuw te kunnen lopen. maar 
ze gaven de moed niet op en kunnen nu met steun van Vigo hun 
droom waarmaken. Anderen, zoals de amputee footballers van de 
red Flamingo’s, of zoals golftalent Cédric lescut, waren evenmin be-
reid om na hun amputatie de rest van hun leven al zittend door te 
brengen. ook een van onze jongere patiënten – kobe – die in dit 
magazine aan bod komt, wil koste wat het kost een actief leven leiden. 
Bij Vigo vindt hij de nodige steun voor zijn ambities.

en voor de avontuurlijke paden die sommige mensen met een beper-
king graag bewandelen, zijn er aangepaste oplossingen voorhanden. 
Voor deze editie van move on! magazine onderwierpen onze specia-
listen van de mobility-afdeling de terrainhopper aan de test. zij lieten 
zich niet uit hun lood slaan door een hindernis meer of minder... 
een uitspraak die trouwens van toepassing is voor alle klanten en 
patiënten van Vigo!

Veel leesplezier!

Jan Ruysschaert
Algemeen Directeur
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v!go is... family

VIGO helpt  
Costa Ricaanse ‘tico’s’ 
weer te lopen
Dit najaar ontving Vigo vijf levenslustige Costa ricanen op de 
hoofdzetel in Wetteren. De ‘tico’s’ (Costa ricaanse term voor vrien-
den) Jorge, keith, ronald, Wagner en Consuelo hebben een amputa-
tie, maar geen financiële middelen om een prothese aan te schaffen. 
en daar wilde Vigo hen bij helpen. ze werden in België uitgenodigd 
om een prothese op maat te laten maken. 

na de maatname kregen ze hun eerste prothese en startte de bege-
leiding om met de prothese te leren lopen. De dankbaarheid en het 
enthousiasme van de vijf is enorm groot: opnieuw kunnen stappen 
betekent veel. Via projecten zoals deze wil Vigo mensen – over de 
hele wereld – vooruit helpen: levenslust en ‘pura vida’ stimuleren. 

KORT
NIEUWS
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‘Work for change Zuiddag’ 
@ V!GO

op donderdag 16 oktober hebben de studenten 
sofian en Wydad bij Vigo gewerkt in het teken 
van de zuiddag. zij steunden zo de actie ‘Work for 
Change’. zuiddag is een organisatie voor en door 
jongeren. De actie stimuleert jongeren wereldwijd 
om samen te strijden voor een duurzame en recht-
vaardige maatschappij. onder de actie ‘Work for 
Change’ nemen de jongeren bedrijven, huishoudens 
en organisaties over. Dat doen ze niet voor niets: 
hun loon van 40/50 euro (afhankelijk van de werk-
plek) staan ze af aan een sterk jongerenproject. Dit jaar steunt zuiddag het unieke theater-
project theatre Day productions (partner van Broederlijk Delen) voor en door jongeren 
in gaza. Bij Vigo droegen sofian, zoon van onze medewerker nourredine talibi, en Wydad, 
dochter van onze medewerkster naima talibi, hun steentje bij.

HET cIJfER

2.400
Zoveel bezoekers mocht 
VIGO verwelkomen op zijn 
DINA Sleep stand tijdens de 
Healthcare beurs 2014 in 
Brussels Expo.

VIGO’s DINA Sleep wint  
innovation 2 Care 
publieksprijs  
op Healthcare 2014 
duizenden bezoekers uit de 
professionele zorgsector konden ook 
dit jaar opnieuw de stand van vigo 
bezoeken tijdens de healthcare beurs 
op 1, 2 en 3 oktober. vigo kreeg er 
de meeste stemmen van het publiek 
voor de innovation 2 Care award 
die aan het einde van de beurs werd 
uitgereikt.

De jaarlijkse Healthcare beurs in Brussels 
expo is hét evenement voor professionals 
uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, zie-
kenhuizen en thuiszorg.

Dit jaar stond op de Vigo-stand de innova-
tieve DinA sleep in de schijnwerpers. Dit is 
een dynamische ligorthese die het leven van 
liggende patiënten aangenamer maakt en de 
werklast voor zorgkundigen vermindert. 

in samenwerking met Barry emons, specia-
list in snoezelruimtes, bouwde Vigo een op-
vallende stand waarbij een boogschommel in 
combinatie met een DinA sleep ligorthese 
de blikvanger was. Bezoekers konden het 
schommelbed uittesten, met het nodige re-
sultaat: verschillende mensen droomden al 
snel weg…

meer info op www.vigogroup.eu



heCht team, harteLijke sfeer
Het team bij Vigo shoes genk vormt een hechte groep: 
een hartelijke sfeer gaat er samen met een hoog tempo 
en sterk professionalisme. Vandaag werken er 5 zorgver-
strekkers en 12 technische specialisten. samen met ad-
ministratieve krachten telt het team van genk daarmee 
22 mensen. Hendrik reyskens zelf is er nog steeds gepas-
sioneerd actief als vestigingsmanager én zorgverstrekker. 
De schoenverstrekkers hebben elk hun eigen zorginstel-
lingen die ze wekelijks bezoeken voor consultaties. Daar-
naast staan ze ook enkele dagen in genk, om de klanten 
daar te bedienen en in het atelier te zorgen voor de 
juiste afwerking van de schoenen en zolen voor hun pa-
tiënten. De 12 technici die instaan voor de productie en 
afwerking van schoenen en zolen op maat hebben zeer 
diverse achtergronden: er bestaat vandaag immers geen 
Belgische schoenmakersopleiding meer. passie, vakman-
schap, leergierigheid en ervaring staan dan ook voorop. 

de oorsprong van de Genkse campus van ViGO 

Shoes ligt in een kleine familiale schoenenzaak in een 

drukke winkelstraat. ‘reyskens Schoenen’ verkocht er 

zowel confectie- als orthopedische schoenen. Hendrik 

reyskens, de oudste zoon, leerde er het vak van zijn 

vader en nam de kleine familiezaak zonder personeel 

over in 1991. Negen jaar later waren er zeven mensen 

in dienst en trok de zaak uit het te klein geworden pand 

in de winkelstraat. Het orthopedische schoenenbedrijf 

kwam in 2002 bij de ViGO-groep. Vandaag worden er 

jaarlijks 2.000 paar schoenen en 3.000 paar steunzolen 

gemaakt.

vigo shoes genk: al meer dan twintig jaar 
gepassioneerd door voeten, leder en maatwerk  Wie het

schoentje past...

v!go is... teamwork
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vakwerk dat overtuigt
De klanten en patiënten bij Vigo shoes genk zijn erg divers. De afdeling ont-
vangt mensen voor consultaties in zijn eigen atelier, maar stuurt haar verstrekkers 
ook uit naar zorginstellingen en particulieren thuis. iedereen met voetproblemen 
kan hier terecht: van jong tot oud, van amateur tot topsporter.  Vooral de banden 
met zorginstellingen en ziekenhuizen zijn voor de vestiging erg belangrijk.  Al van 
in het prille begin werd door schoenen reyskens immers nauw samengewerkt 
met hen. zo ging Hendrik in 1987 bij professor lammens aan de Campus pel-
lenberg van uz leuven aan de slag. op die manier leren zowel patiënten als zorg-
verstrekkers de kwaliteit van de producten van dichtbij kennen, vertelt Hendrik 
reyskens. “in die tijd moesten laatstejaars orthopedie stage lopen in leuven, en 
leerden we dus veel jonge artsen en assistenten kennen.  Al die mensen zagen hoe 
goed onze producten waren. later, wanneer ze aan de slag waren in een andere 
zorginstelling, kregen we vervolgens vaak de vraag of we ook daar met hen wil-
den samenwerken. Het is dus dankzij de sterkte van onze producten en service 
dat we zo konden groeien.”  

“De schoenverstrekkers  
hebben elk hun eigen  
zorginstellingen die  
ze wekelijks bezoeken  
voor consultaties.”
Hendrik Reyskens

een heel team voor elk  
paar schoenen 

Niels Robben,  
Orthopedisch schoenverstrekker

niels volgde een opleiding orthopedie met 

specialisatie in schoenen en ging na twee jaar 

ervaring bij vigo genk aan de slag. hij werkt 

er nu anderhalf jaar en is helemaal ingewerkt 

in het team. de schoenverstrekkers bij vigo 

hebben een echte hands-on approach: niels 

staat dicht bij de klanten, maar is wekelijks ook 

in het atelier terug te vinden. 

“elke schoenverstrekker bij Vigo werkt zelf zijn 

eigen voetbedden af. Dat is logisch, want wij hebben 

alle maatnames gedaan bij de klanten en kennen de 

aandachtspunten goed. Het vergt veel technische 

kennis en vaardigheid. Bovendien moet over elk indi-

vidueel geval nagedacht worden: ons werk is immers 

altijd maatwerk, iedere patiënt is uniek. zelf maak ik 

ongeveer 25 schoenen per maand, maar meer ervaren 

collega’s doen er een pak meer. natuurlijk doen we 

niets alleen: voor elk paar schoenen is eigenlijk een 

heel team nodig, met allerlei verschillende vaardig-

heden. We maken hier steunzolen en orthopedische 

schoenen op maat, of passen bestaande schoenen 

aan voor aangeboren of verworven voetklachten en 

- afwijkingen, zoals platvoeten, holvoeten, spitsstand, 

dropvoet,… ook voor herstellingen kunnen klanten 

steeds bij ons terecht. uiteindelijk is onze bedoeling 

altijd: de klant comfortabeler laten stappen, zonder 

drukproblemen, zonder pijn, en met een beter looppa-

troon. toch fantastisch dat dat kan met iets zo moois 

als een schoen!”

team v!go group genk 

5
Zorgverstrekkers

12
Technische specialisten

1
Vestigingsmanager

4
 Administratieve klachten
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digitaLisering van maatwerk
Vigo investeert sterk in technologie en digitalisering. ook bij Vigo 
shoes genk plukken ze daar de vruchten van. zo worden de gipsen 
voetvormen tegenwoordig gedigitaliseerd en omgezet in beuken-
houten leesten, wat voordelen biedt voor zowel de klanten als het 
bedrijf. “Vroeger werden onze leesten eerst in gips en vervolgens in 
polyester gemaakt. Daarna deden we de bijwerkingen met orthoplast 
en kurk en werd daarop het voetbed gemaakt. Doordat het plaatsen 
van zo’n voetbed echter onder persdruk gebeurt, moest het polyes-
ter een minimumdikte hebben om die kracht aan te kunnen. Vandaag 
worden onze gipsen leesten gescand, eventueel nog bijgewerkt op de 
computer, en vervolgens gefreesd in beukenhout. Dat geeft ons niet 
alleen veel dunnere, maar ook bijzonder sterke, vochtbestendige en 
duurzame leesten. en doordat de leesten dunner zijn, kunnen we ook 
veel fijnere schoenen maken. onze orthopedische schoenen zijn vaak 
bijna niet meer te onderscheiden van gewone confectieschoenen. We 
blijven echter investeren in nieuwe technieken en digitalisering: alleen 
zo blijven we voorop.”

Vandaag kan zowat elk type schoen op maat gemaakt worden: de 
ateliers in genk beschikken over ontelbare soorten leder en kunnen 
alle mogelijke vormen laten laseren. “klanten brengen meestal een 
paar foto’s mee van het soort schoenen dat ze graag willen, die ze 
gevonden hebben in confectiezaken of online. Daarnaast kunnen ze 
ook inspiratie opdoen in onze ruime catalogus. Vervolgens worden 
dat soort schoenen volledig naar wens gemaakt, met toevoeging van 
het orthopedisch vakwerk van Vigo.” 

 

“De service is  
hier fantastisch!”
Magda draagt al 10 jaar 
vigo-steunzolen

we ontmoeten magda in een consultatie-

ruimte bij vigo. ze laat vandaag haar 

steunzolen aanpassen, nu ze na een voet-

operatie een ander soort steun nodig heeft. 

“ik heb altijd in de horeca gewerkt. Door dat 

voortdurende rechtop staan en lopen zakte mijn 

voet tien jaar geleden door. Dankzij de Vigo-

steunzolen op maat kon ik snel opnieuw aan de 

slag. zonder kon ik niet meer lopen: ik kreeg niet 

alleen pijn in mijn voet, maar ook in de enkels, 

knieën, rug,… Je vergeet soms hoe belangrijk 

voeten zijn voor je hele lichaam – tot je er pro-

blemen mee hebt natuurlijk. Vandaag kom ik de 

zolen die ik heb aanpassen, omdat ik net aan mijn 

voet geopereerd ben. Die aanpassing gebeurt 

gewoon terwijl ik wacht.”

Het is zonnig vandaag en magda draagt sandalen. 

“inderdaad, gelukkig kan ik nog steeds kiezen 

welke schoenen ik koop: de zolen van Vigo zijn 

dun genoeg om in confectieschoenen te passen 

als je daar de zool uit kan halen. en met verschil-

lende paren zolen thuis heb ik altijd keuze tussen 

meerdere paren schoenen zonder de zolen 

voortdurend te moeten wisselen.”

Klant aan het woord
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De
terrainhopper
getest!

Maak een afspraak en kom de TerrainHopper 
ontdekken en testen in de Showrooms van  
Heverlee en Wetteren. 
Bekijk de video’s van de test met de TerrainHopper op www.vigogroup.eu 

voor de avontuurlijke paden die sommige mensen met een be-
perking graag bewandelen, zijn er aangepaste oplossingen voor-
handen. de terrainhopper biedt de mogelijkheid om oneffen ter-
rein of steile hellingen te overwinnen, zo bewijzen enkele testjes 
door de specialisten van de mobility-afdeling.  

in het bos
De terrainHopper is een avontuurlijke elektrisch aangedre-
ven offroad rolstoel en scooter met een stoere look en uit-
zonderlijke capaciteiten op moeilijk terrein. in het bos zien 
we dat hij zowel diepe modder, droog zand, kreupelhout, als 
losse ondergrond kan overwinnen. Hij kan ook probleem-
loos sneeuw en rotsen aan: niet voor niets noemen sommi-
gen hem de ‘mini land rover’.

trap en heLLing
Het unieke gepatenteerde veersysteem zorgt voor een com-
fortabele rit over hellingen, rotsen, trappen of stoepranden. 
Vigo deed de test op een steile helling en op een trap: geen 
enkel probleem voor de terrainHopper!
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Een aCtieF leven       met VIGO

van amp football...
Vergeet de Champions league, niets zo spannend om te volgen als een partij 
Amp Football. Het Belgische nationale Amp Footballteam noemt zichzelf de “red 
Flamingo’s”. De spelers hebben allemaal een beenamputatie en de keeper heeft 
een armamputatie. ze spelen zonder prothese en enkel met krukken. 

“fysieke kracht 
en conditie 
zijn nog 
belangrijker 
voor ons”
Red flamingo’s
Nationale Amp footballteam
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Een aCtieF leven       met VIGO
...tot golf op het hoogste niveau

Cédric Lescut vocht na een zwaar motorongeval en amputatie 
met alle kracht terug om opnieuw op het hoogste niveau golf te 
spelen. maak kennis met een charismatische man die anderen 
kansen geeft en voor iedereen een positieve levensles in petto 
heeft. 

Het noodlot sloeg voor Cédric lescut toe 
op 31 augustus 2011.  zonder aanwijsbare 
reden en onder de toegelaten maximum-
snelheid kwam hij zwaar ten val met zijn 
motor. Hij brak hierbij zijn been en door 
complicaties moest zijn rechteronderbeen 
geamputeerd worden. “ik lag 2 weken in 
coma, 1 week op intensieve zorgen en 
door complicaties verbleef ik in totaal nog 
9 maanden in het ziekenhuis. gedurende de 
revalidatie werd ik geconfronteerd met een 
rollercoaster aan emoties: agressie en frus-
tratie, aanvaarding, … op zo’n moment kan 
je twee wegen bewandelen. Je kan je pro-
blemen de bovenhand laten nemen of je kan 
de uitdaging vol aangaan en je problemen 
overwinnen.” 

“Dankzij de steun van mijn vrouw, familie en 
vrienden heb ik voor die laatste weg geko-
zen en heb ik met alle kracht teruggevoch-
ten. zij hebben me samen met de hulp van 
de artsen, het medisch personeel en Vigo 
de kracht en steun gegeven to move on”, ver-
telt de golfer. 

doeLen bereiken
De familie van Cédric lescut moedigde hem 
ook aan om opnieuw naar de golfcourt te 
gaan. “op de court kon ik me opnieuw op-
laden en dankzij het spelplezier hervond 
ik meer dan ooit mijn levensvreugde. De 
goesting om opnieuw te trainen en niveau 
te halen was groot.” en dat doel werd meer 
dan ooit bereikt: Cédric lescut speelt op-
nieuw op het hoogste niveau. meer nog, hij 
wil deelnemen aan de olympische spelen 
in rio in 2016. “ik zou graag in een ‘valide’ 

competitie het hoogste niveau bereiken. ik 
wil aantonen dat het mogelijk is om in golf, 
maar ook algemeen in het leven, op meer 
dan één manier je doel te bereiken.  Alles is 
mogelijk!”

kansen grijpen
Volgens Cédric lescut kan er dan ook en-
kel een beperking tussen de oren zitten. 
Hij wil iedereen motiveren om kansen te 
grijpen en te genieten van het leven. “ik wil 
bijvoorbeeld gratis oefensessies aanbieden 
om mensen met een beperking kennis te 
laten maken met golf. Door de karakteris-
tieke eigenschappen is dat een ideale sport 
voor mensen die met een handicap leven. uit 
zulke zaken haal ik de meeste voldoening.”
samen met zijn vrouw en moeder heeft de 
golfer intussen ook een VzW opgericht,  An-
droïd 34. Deze stichting heeft als doel ge-
handicaptensporten te promoten en wil geld 
inzamelen om sportprothesen aan te kopen 
voor kinderen. 

“De Olympische 
Spelen 2016 zijn 
mijn doel. VIGO 
helpt mij dat doel 
te bereiken” 
cédric Lescut



Move on! magazine
v!go is... family



11

de rode duivels of ‘zijn’ ploeg Waasland-

beveren: de elfjarige Kobe Van de Vyver weet 

niet van welke ploeg hij het meeste fan is. Hij 

leidt ons mee naar zijn kamer vol voetbalspullen, 

via een nieuw geïnstalleerde lift. Kobe loopt  

thuis immers met een looprekje, op school  

volgt hij les in een rolstoel. “maar ik train hard 

om later gewoon te kunnen lopen”, zegt  

hij vastberaden.

een constant verhoogde spierspanning zorgt ervoor dat de been-
spieren van kobe verkorten, waardoor stappen en rechtstaan zeer 
moeilijk is. om zijn spieren uit te rekken, draagt hij de hele dag door 
voetorthesen. ’s Avonds gaan de ‘strekkers’ aan: een vaste orthese 
over zijn volledige beenlengte. “in de nationale driekleur!”,  zegt kobe 
trots. “zo kan ik alle matchen van de rode Duivels volledig in outfit 
volgen voor de televisie.” samen met de zorgverstrekkers van Vigo 
koos hij zelf de kleuren van zijn orthese uit. “Het was niet zeker dat 
ik ze zou krijgen in de driekleur, want het rood was niet meer ver-
krijgbaar. Dolblij was ik toen ik mijn strekkers kreeg en bleek dat het 
toch gelukt was!”

kobe laat het duidelijk niet aan zijn hart komen dat hij iets meer hulp-
middelen nodig heeft dan andere kinderen. “Het is ongelofelijk hoe-
veel energie die jongen heeft”, zegt ook mama Debby Van geystelen. 
“tijdens voetbalwedstrijden staat hij de hele match recht met zijn 
looprek. terwijl hem dat ongelofelijk veel energie kost. ook die strek-
kers dragen is voor hem knap lastig: zijn benen worden vastgehouden 
in één positie, terwijl zijn spieren worden uitgerekt. Dat doet vaak 
pijn. Daarom draagt hij ze ’s nachts niet, anders kan hij simpelweg 
niet slapen.”

“voetballen is  
niet evident,  
maar ik ben  
een goede keeper!”
voetbalfan Kobe (11) is niet van plan om nog lang in een rolstoel te zitten 

hard trainen
twee keer per week krijgt kobe een uur privé kinesithera-
pie op school, wekelijks trekt hij naar het revalidatiecentrum in 
sint-niklaas voor therapie en om de 6 maanden heeft hij ook 
een afspraak in leuven, waar zijn vooruitgang getest wordt in het 
ganglabo. De vergelijking met trainingen van een profvoetballer 
is niet ver te zoeken. “inderdaad”, lacht kobe. “maar ik blijf hard 
trainen om gewoon te kunnen stappen.” kobe heeft een goede 
band met de kinesitherapeuten en zorgverstrekkers van Vigo.  

“Later word ik architect. 
Of voetballer. Of op zijn 
minst trainer”

Kobe van de vyver
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“Dat moet ook”, legt Debby uit. “uiteindelijk doen die mensen hem 
vaak afzien en doen ze hem zijn grenzen verleggen. Daarnaast is het 
ook belangrijk dat ik mijn volste vertrouwen aan al die therapeuten 
en specialisten kan geven. zelf weet je immers niets over al die ap-
paraten, dus ik moet erop kunnen rekenen dat de aanpassingen en 
hulpmiddelen die voorgesteld worden, werkelijk een vooruitgang be-
tekenen voor kobe.”

toekomstdromen
We nemen de lift terug naar beneden, kobe neemt ons mee naar 
buiten. “uiteraard heb ik ook een voetbal”, zegt hij terwijl hij de bal 
aan zijn voeten houdt. “Dat voetballen zelf lukt niet zo goed, maar 
op school sta ik tijdens de speeltijd in het doel. ik zal wel nooit bij 
een professionele club kunnen spelen, maar misschien word ik later 
trainer. of toch voetballer, want ook voor mensen met een beperking 
bestaan nu al clubs. of iets helemaal anders: architect.”

Reva beuRs i 23,24,25 april 2015 

De 14de editie van deze informatiebeurs voor mensen 
met een beperking heeft aandacht voor een steeds breder 
publiek. Van jong tot oud, van mensen met een kleine tot 
meer ingrijpende beperkingen, van professionele hulpver-
leners tot mantelzorgers en familie. Ook VIGO is aanwezig! 

CoLofon

verantwoordeLijke uitgever

Vigo, BiezeWeg 13, 9230 Wetteren

ConCept, Coördinatie, Copywriting, eindredaCtie

WWW.CAntilis.Be

                    Kalender

ik ben blij dat ik  
veel kinderen kan helpen 
Zorgverstrekker kinderorthopedie  
Maaike Vanwynsberghe  

maaike vanwynsberghe is één van de zorgverstrekkers 

die kobe mee begeleidt, samen met therapeuten en de 

professor kinderorthopedie. “kobe heeft constant een te 

hoge spierspanning, mogelijk te wijten aan zuurstoftekort 

en hersenverlamming kort na of tijdens de geboorte. 

daardoor trekken zijn spieren samen en verkorten ze. 

met heel veel kinesitherapie, in combinatie met hulp-

middelen van vigo, proberen we die spieren opnieuw 

‘langer’ te maken.”

maaike helpt kobe onder andere met de maatname en het passen 

van zijn hulpmiddelen. “De maatname van zijn spalken bijvoor-

beeld, gebeurde in het uz pellenberg samen met professor  

molenaers, die kobe opvolgt. ik stond in voor het passen van 

kobes spalken: dat gebeurde zowel aan huis als tijdens de kinesi-

therapie in het revalidatiecentrum in sint-niklaas. Aanpassingen 

nadien verlopen dan via zijn kinesitherapeut.”

Dagelijks ziet maaike heel wat kinderen. “Die komen op bezoek 

tijdens het spreekuur bij Vigo in Wetteren, of in het uz in 

gent. Daarnaast trekken wij als zorgverstrekker ook geregeld 

naar mpi’s (medisch pedagogisch instituut) voor maatnames of 

opvolging. ik ben gespecialiseerd in orthopedische hulpmiddelen 

voor kinderen: van zitschalen, sta-apparaten en ligmatrassen over 

orthesen en redressiehelmen tot (semi-)orthopedische schoenen 

of steunzolen.”

       Zorgverstrekker aan het woord

“Het is belangerijk dat we de 
zorgverstrekkers van VIGO volledig 
kunnen vertrouwen. Zelf ken je er 
immers niets van”

    mama Debby van geystelen
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Vigo, begeleider van topsporters sinds 2010
evi Van Acker, Bronzen medaille zeilen op de olympische zomerspelen 2012

v!go is... passion



Move on! magazine

 
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 
draagt hiertoe 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.VIGOGROUP.EU

technische orthopedie - prothesen - mobility - schoenen - ouderenzorg - sport - bandagisterie


