
MoveOn!
Hoe helpt V!GO mensen vooruit in het leven? 
Lees er meer over in deze folder. # 8

PATENT PENDING !

De F!T-in orthese is een redesign van een enkel- en voetorthese voor kinderen. 
De vernieuwde AFO’s van VIGO zijn functioneler en veel mooier. Dankzij enkele 
innovatieve uitvoeringen is de F!T-in orthese nog comfortabeler. 

het ‘binnenbotje’ is uitneembaar en daardoor 
makkelijker om aan en/of uit te trekken. We gebruiken 
voor het botje een specifieke stof, die naadloos aange-
bracht wordt en dus veel comfortabeler aanvoelt. 
Daarbovenop vangt het beter transpiratie op en is het 
geheel volledig wasbaar, wat de hygiëne voor de 
patiënt alleen maar ten goede komt.

de orthese zelf is voorzien van lipjes om velcrostrips 
aan te brengen. De strips houden het binnenbotje goed op 
z’n plaats. Vooraan wordt een scheenpelotte aangebracht 
waardoor het aangenamer voelt aan de huid en het been 
tegelijkertijd ook beter beschermd is. 

de ‘look’ van de F!T-in orthese is fris en wordt minder 
geassocieerd met een ‘hulpmiddel’. Het kleurengamma 
is veel uitgebreider, de holnieten hebben nu dezelfde kleur 
van de orthese en voor- en achteraan kan een patch 
geplaatst worden.

F!T-in orthesen



Om in dit geheel van bomen het bos nog te zien, 
vinden we het bij VIGO raadzaam om 2-jaarlijks 
onze nieuwe technieken en inzichten te bunde-
len en voor te stellen tijdens de Academy Days 
aan de artsen en therapeuten waar we dagelijks 
mee samenwerken. 

Zo slagen we er dikwijls in om oplossingen die 
ontwikkeld werden voor 1 specifieke patiënt of 
doelgroep, ook hun toepassing te laten vinden 
in nieuwe domeinen en houden we de markt van 
orthopedie in constante evolutie. 

In de maand mei bundelden we alle nieuwe 
topics van de afgelopen 2 jaar en stelden we een 
boeiend programma samen. We zochten naar 

“De wereld van orthopedie staat niet stil... 

Dagelijks worden onze VIGO-verstrekkers uitgedaagd om voor hun 
patiënten de best passende oplossing te vinden. En die ligt niet altijd 
voorhanden bij de gekende apparatuur. Dan gaan we intern aan de slag 
en zoeken of ontwikkelen we nieuwe technieken en apparaten, gebaseerd 
op onze jarenlange expertise. Ook vele leveranciers zijn vooruitstrevend 
en bieden regelmatig andere materialen of oplossingen aan waardoor zich 
vaak nieuwe opportuniteiten voordoen. 

een geschikte datum en gezien we ondertussen 
ook in de eindfase zaten van de ontwikkeling 
van een volledig nieuw zitsysteem leek eind 
september de beste periode. 

De Academy Days 2017 waren het meest 
uitgesproken moment om dit vernieuwend 
concept te lanceren! 
U kan de presentatie video van de SmartS!t 
bekijken op onze website (www.vigogroup.eu). 

Het werd meteen ook de streefdatum voor 
de heropening van onze vernieuwde Mobility 
showrooms in Wetteren en Heverlee.

Op 21 en 28 september was het dan zover. In 
totaal zijn meer dan 250 enthousiaste klanten 
komen opdagen. De deelnemers konden kiezen 
uit 13 workshops verspreid over verschillende 
interessevelden, gaande van topics uit orthe-
siologie, prothesiologie, woonzorgcentra tot 
orthopedische schoenen en mobiliteitshulp-
middelen. Ook 2 partners van VIGO kwamen 
aan het woord en stelden hun nieuwe producten 
voor.

Na afloop van de dag verzamelden we van alle 
deelnemers hun feedback over de inhoud en het 
verloop van de dag. We zijn uiteraard enorm fier 
om te mogen lezen dat 95% van de deelnemers 
onze VIGO Academy Day ervaarden als ‘goed’ 
tot ‘zeer goed’. Dit geeft ons vertrouwen en 
de energie om er binnen 2 jaar opnieuw een 
interessante editie van te maken.



Tijdens de opendeurdagen werden de vernieuwde showrooms voorgesteld! 

opendeur
DAGEN

MOBILITY

Het aanbod in mobiliteitshulpmiddelen is zo veranderd en blijft toenemen. 
We volgen deze evolutie op de voet en hebben onze showrooms daar 
naar aangepast. We bieden nog steeds oplossingen en advies op maat, 
de fietsen hebben nu een aparte ruimte gekregen, het volledige gamma is 
gevarieerder en we werken sinds kort ook samen met nieuwe leveranciers. 

Ook de ruimtes ‘an sich’ zijn veel groter. Op die manier krijgt de klant een 
vollediger overzicht van de mogelijkheden en kunnen we ‘on the spot’ 

inspelen op andere of betere oplossingen. We maken tijd om te luisteren en 
zoeken samen met de patiënt naar het meest optimale antwoord en 

de beste keuze voor hem/haar.

Het concept van onze showrooms is gebaseerd op 
een directer contact tussen klant en alle VIGO-medewerkers, 

van verstrekkers tot technische en administratieve medewerkers.
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Wendy Hoeven helpt mensen met een beperking om hun 
droomhuis te bouwen! Ze koos al tijdens haar studies om 
‘Universal Design’ te volgen. Zonder enige specifieke affiniteit, 
maar wel overtuigd van de noodzaak ervan.  

In 2013 belandt ze zelf in een rolstoel door een val in een water-
put, waarbij ze haar rug breekt en verlamd is tot aan de navel. 
Na enkele weken begint haar lichaam toch hier en daar terug te 
bewegen. Ondertussen kan ze korte afstanden met krukken 
afleggen, maar de rolstoel zal altijd blijven. 

Na een lange revalidatie spitst ze zich nu volledig toe op Universal 
Design: “Inderdaad, vooral nu ik me ondertussen ervarings-
deskundige kan noemen. Toen ik zo’n half jaar als zelfstandige 
werkte, ben ik door een ongeval zelf andersvalide geworden. 
In het revalidatiecentrum van Pellenberg merkte ik dat er enorm 
veel vraag was naar architecten met kennis over aangepaste 
woningen. Niemand leek een architect te kunnen vinden die een 
sluitend antwoord had op hun vraag. En dat was nu net wat 
Universal Design inhoudt! Dus ben ik geleidelijk aan met Inclure 
begonnen, mijn eigen gespecialiseerd bureau. Ik focus me voorna-
melijk op woningen voor mensen met een beperking, maar ook op 
meegroeiwoningen en op toegankelijke gebouwen met een meer 
publiek karakter.” 

een verhaal ‘over winnen & over leven’ maar vooral 
    over doorzetten!

De interesse voor Universal Design is er altijd geweest, ook vóór haar ongeval en 
dat maakt haar verhaal nu juist zo sterk! “Het voelt als een roeping en mijn 
klanten appreciëren mijn input als ervaringsdeskundige”

Ondertussen is het architectenbureau Inclure uitgegroeid en werkt ze al met een 
andere architect samen. “We willen nog uitbreiden en zijn op zoek naar een groter 
kantoor en extra mensen. Ik heb veel meer werk dan ik aankan, want architecten 
die notie hebben over woningen voor mensen met een beperking zijn er eigenlijk 
niet. En al zeker geen ervaringsdeskundigen” 

Wendy Hoeven kan geen fulltime job uitoefenen, gewoon omdat ze zesmaal in de 
week kiné moet krijgen om haar herwonnen krachten te onderhouden maar ze 
gelooft in de toekomst: er is een groeiende vraag naar haar specialisatie en Inclure 
wil ook actiever worden in de publieke sector zoals horeca- en handelszaken, 
cohousing, …

Wendy is vastberaden en de toekomst ziet er goed uit. In 2015 heeft ze haar 
partner Sven leren kennen, ze is onlangs moeder geworden en weet als geen 
ander van ‘haar nadeel’ een opportuniteit te maken. Die ervaring gebruikt ze nu 
als meerwaarde in haar job. 

We wensen Wendy veel succes met de verdere uitbouw 
van haar bureau en toekomstige ‘droomproject(en)’!

Dit zijn enkele realisatieschetsen van Inclure. 
Voor meer informatie: www.inclure.be | who@inclure.be

Verbouwing volgens behoeften van zorgbehoevende jongere

Verbouwing en uitbreiding woning rolstoeltoegankelijk

profiel bestaande toestand

profiel nieuwe toestand


