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Joël Roelants
zoekt nieuwe sportieve
uitdagingen na val als
motorcrosser
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“Mijn wervelkolom is gebroken,
niet mijn mentaliteit”
De weg naar wereldsucces lag vorig
jaar open voor motorcrosser Joël
Roelants, maar een onfortuinlijke val
tijdens de Grote Prijs van Italië in juli
2014 besliste daar anders over. De
motorcrosser raakte verlamd vanaf
zijn borst. Een zware dobber, maar
Joël wil absoluut vooruit in het leven:
“Momenteel test ik verschillende
nieuwe sporten uit.”
In het Belgische motorcrosslandschap gold Joël Roelants al jaren
als een groot talent. Als junior werd hij één keer wereldkampioen
en zelfs eens Nederlands kampioen, als Belg nota bene. De
motorcrosser stond meermaals op het podium van een Grote Prijs
in de MX 2 klasse en kon in 2014 overstappen naar de koningsklasse
van de motorcross: de MX 1. Hij hoopte zo binnen een paar jaar
wereldkampioen te kunnen worden, tot een onfortuinlijke val in de
Grote Prijs van Italië in juni 2014 zijn lot bezegelde.
Bij de val kwam Joël’s motor op zijn rug terecht, met als resultaat
zes gebroken wervels, waarvan er 2 door zijn ruggenmerg gingen.
Een operatie van 6 uur mocht helaas niet baten. Sindsdien moet hij
leven met een complete dwarslaesie (onderbreking van de zenuwen). Hierdoor is hij verlamd vanaf zijn borst. De ambitieuze sporter moest zijn dromen in de motorcrosswereld meteen opbergen.

Knop omgedraaid
Een wereld die instort, maar Joël Roelants bleef niet bij de pakken
zitten. Hij gebruikt zijn winnaarsmentaliteit nu om nieuwe uitdagingen te zoeken en zich aan te passen aan de nieuwe situatie.
“Het ergste vind ik dat ik niet meer kan crossen en lopen. Maar ik
ben niet negatief ingesteld en probeer alles positief om te buigen.
Vier uur na de operatie heb ik de knop omgedraaid en gekozen om
voor mijn geluk te gaan.” Joël focust daarbij niet op wat hij niet
meer kan, maar op wat hij wel nog kan.
“Mijn doel was meteen om alles zelfstandig te kunnen. Dat heb ik
ondertussen al bereikt. In het begin wou ik zo snel mogelijk opnieuw sporten. Maar na wat nadenken leek het beter om mijn lichaam de eerste maanden in het algemeen opnieuw te versterken.”

“Ik focus niet op wat ik niet meer kan,
maar op wat ik wel nog kan”
“Ik wil mij niet meteen toeleggen op één specifieke sport, ik ben
bang dat ik dan veel zal missen. Ik test nu eerst verschillende
sporten uit: handbiken, zowel op de weg als offroad, “lopen” met
de rolstoel, rolstoelbasket, badmintonnen, tafeltennissen, karten, … de mogelijkheden zijn in feite oneindig”, zegt Joël ambitieus. “Ik ga ook skiën en wakeboarden.” Hij wil zelfs nog een
stapje verder gaan. “Ik wil mijn motor laten aanpassen en uitzoeken hoe ver ik daarmee kan gaan. Ik ben wel op zoek naar alles
wat ik ook kon beleven in de motorcross: competitie, snelheid,
hoogte, lef en durf.” Joël werkt daarbuiten ook als cocommentator voor de motorcrosswedstrijden bij Dutch motors TV.

Actieve rolstoel en sportieve handbike
VIGO helpt Joël om zijn actieve leven verder te zetten. Joël koos
voor de Tilite actieve rolstoel, in combinatie met de Freewheel,
waarvoor VIGO invoerder is voor België. Met de mountainbike
wielen kan hij zich op oneffen terrein begeven en kan hij zijn collega’s gaan aanmoedigen tijdens de motorcross.
Om zijn energie kwijt te kunnen en stevig te trainen, heeft Joël
de door VIGO aangepaste ‘Invacare Force End RX’ gekozen om
sportief te handbiken. Joël kwam zijn aangepaste sporthandbike
ophalen en testen op de parking van de showroom in Wetteren.
“Ik ben heel tevreden: nu lig ik zo dicht tegen het wegdek, dat ik
aerodynamisch kan rijden en een stevig tempo kan ontwikkelen.
Dat geeft me een goed gevoel!”
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Bezoek de nieuwe
Mobility website!

Wandelpaden verkennen met de SWISS-TRAC of topsport met Degonda

Nieuwe blikvangers
van het Mobility-gamma
Naar aanleiding van de REVA beurs stelt VIGO Mobility enkele opvallende nieuwkomers in het
productgamma voor. De lente is in het land, dus het wordt tijd om de buitenlucht op te snuiven en
onverharde paden te verkennen met behulp van de SWISS-TRAC of met de allround elektrische rolstoel
van Degonda. Voor de sporters onder ons stellen we ook de snelste elektrische sportrolstoel voor.

1 Degonda T4 Twist 2x2:

snel, wendbaar en
comfortabel
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2 Degonda TTS2:

de snelste elektrische
sportrolstoel

Deze nieuwe compacte elektrische rolstoel brengt rolstoelgebruikers op plaatsen waar ze vroeger enkel konden van dromen.
Met een snelheid van maximaal 15 km per uur, secure wendbaarheid en compacte afmetingen is de Twist 2x2 serie de meest allround rolstoel en zijn tijd ver vooruit.

De TTS2 is een rolstoel die speciaal voor de rolstoelsporter ontwikkeld werd. De wendbaarheid en de optimale gewichtsverdeling
maken van de TTS2 een perfect sporttoestel, waardoor rolstoelsporters zich volledig in hun sport kunnen uitleven.

De Twist voelt zich overal thuis: zowel binnen als op ruwe ondergronden buiten. Zijn centraal besturingssysteem garandeert een
stabiel en comfortabel rijcomfort. De rolstoel kan hindernissen
aan tot een hoogte van maar liefst 8 centimeter. De T4 2x2 biedt
ook een maximaal ontspannen zitcomfort dankzij de elektrisch
verstelbare zit.

Flexibel en wendbaar
De Turbo Twist Sport voelt zich op elke sportvloer thuis. Zijn
standaardsnelheid van 15 km/u vergroot de spelsnelheid. De
Turbo Twist draait uiterst snel om zijn eigen as heen en is daardoor flexibel en wendbaar. Tijdens het sporten kan de vering
bovendien geblokkeerd worden, zodat de wegligging stabiel is.

De nieuwe LED verlichting geeft de rolstoel een modern uiterlijk
en laat gebruikers toe om zich ook in het donker veilig te verplaatsen.

Voor elke sporter
Door de slim doordachte ziteenheid kan de Turbo Twist Sport
meegroeien met de sporter. De zitting is op een eenvoudige manier

Wat maakt onze D!NA Sleep nu uniek in zijn soort?
Vorig jaar lanceerde VIGO de DINA Sleep,
een slaaporthese die volledig dynamisch is
opgebouwd om elke patiënt individueel optimaal
ligcomfort aan te bieden. Maar welke elementen
maken de DINA Sleep nu zo uniek in zijn soort?
•

•

•

gebruik van V!ELA foam (VIsco ELastisch Air foam): dat
is door de open celstructuur een ademend en wasbaar
traagschuim, geproduceerd op waterbasis in plaats van
olie zoals bij de meeste schuimen. Het heeft een hoge
inscheurweerstand tegen uitgeoefende trek- en vervormingskrachten. Warmtecumulatie of broeierig effect
treedt niet op door de ademende eigenschappen.
alle materialen zijn wasbaar op 90°, inclusief het V!ELA foam
door zijn open celstructuur. Het V!ELA foam is hierdoor ook
te behandelen met stoom of in de autoclaaf.
de velcrolaag voor fixatie van de positioneringssteunen is
elastisch om bij te dragen aan decubitus preventie.

•

alles kan in de droogkast gedroogd worden op warme temperatuur, behalve de ‘tri-elast’ behoezing die gedroogd kan
worden op koude temperatuur.

•

het versneden V!ELA foam, toegepast in de kussens, is voor
het wassen omhuld door een elastische waszak. De waszak
is voorzien van een rits om de vullingsgraad te kunnen aanpassen.

•

de waterdichte maar ademende behoezing heeft drievoudige elastische kenmerken, wat van belang is voor de
3D vormgeving van de D!NA Sleep en de bijdrage aan de
decubitus preventie. De waterdichtheid van deze ‘tri-elast’
behoezing wordt versterkt door de naden te lassen en niet
te stikken, op uitzondering van de ritsnaden.

•

de toegepaste positioneringssteunen kunnen zowel in een
hoek van 90° als in een hoek van 45° geplaatst worden om
de graad van ondersteuning en de specifieke vormgeving te
bepalen.
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Gezien in Vlaanderen Vakantieland!

in breedte en diepte instelbaar. Veiligheid voor zowel de sporter als
voor de medespelers staat voorop door de beschermingsbeugels.
Dansen, hockey of rolstoelbasket op professioneel of recreatief
niveau: de Turbo Twist Sport is voor elke categorie de perfecte
rolstoel.
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3 De Swiss-Trac
powerunit: een nieuwe

dimensie in mobiliteit

Dit nieuwste hulpmiddel in het gamma van VIGO Mobility laat
rolstoelgebruikers toe om letterlijk nieuwe wegen te verkennen.
Natuurpaden verkennen, stoepranden op- en afrijden, steile hellingen omhoog rijden, … Dankzij de combinatie van een rolstoel
met de SWISS-TRAC kunnen rolstoelgebruikers moeiteloos lange
afstanden afleggen over oneffen terrein.
De powerunit is een krachtig maar toch stil toestel, dat niet kan
kantelen en eenvoudig te bedienen is. Fysieke kracht is niet nodig om de SWISS-TRAC aan de rolstoel te koppelen. De compacte
vorm en afmetingen laten toe om het apparaat handig weg te bergen in huis en maken het mogelijk om het toestel mee te nemen
in de auto en op vakantie. De SWISS-TRAC is een Zwitsers kwaliteitsproduct en voldoet dus aan de hoogste veiligheidsnormen.
Het toestel geeft een nieuwe dimensie aan vrijheid en recreatie:
actieve rolstoelgebruikers kunnen nu alle mogelijke wandelpaden
verkennen en genieten van een nieuw gevoel van onafhankelijkheid.

V!GO Line & innovatieve orthesen
Ook op het vlak van maatwerkorthesen zullen er de komende maanden
enkele innovaties gelanceerd worden.
Zo zullen er 3 nieuwe prototypes van
zitschalen voorgesteld worden waarbij
we nog beter kunnen inspelen op de
noden van de klanten. De geïntegreerde BOA-sluiting zal een meerwaarde
bieden en de gebruiksvriendelijkheid
voor orthesen verhogen. Door het
gebruik van nieuwe materialen voor de
afwerking van onze apparaten zal het
design van onze producten ook geoptimaliseerd worden.

VIGO Mobility heeft een zeer uitgebreid gamma aan rolstoelen,
scooters, loophulpen, fietsen en positioneringsmiddelen. Via de
nieuwe VIGO Mobility website krijgt u in enkele muisklikken een
overzicht van onze producten per categorie. Daarnaast houden
we u via de website op de hoogte van alle nieuwigheden in ons
assortiment.
Op de homepage ziet u in één oogopslag onze belangrijkste
producten, nieuws rond VIGO Mobility en enkele getuigenissen
van tevreden gebruikers. Per productcategorie kunt u van hieruit
navigeren naar een overzichtspagina waarop u de producten per
categorie samen ziet staan en kunt overlopen.
Op de detailpagina’s van elk product kunt u op zoek gaan naar
alle technische specificaties en accessoires en leest u wat het
hulpmiddel voor u mogelijk interessant maakt.
Uiteraard vindt u op onze nieuwe site ook alle contactgegevens om een afspraak te maken met onze specialisten bij VIGO
Mobility in één van onze showrooms te Wetteren of Heverlee.
Verder kunt u via deze weg ook documentatie aanvragen in
verband met een product dat u interesseert.

www.mobility.vigogroup.eu

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
het atelier volledig wordt nagemaakt.
Zo worden de voorschriften van de
arts met de voorkeuren en smaak van
de patiënten verzoend. VIGO breidt
regelmatig de leersoorten uit met de
laatste modekleuren en beschikt bovendien over een zeer uitgebreid aantal
zolen en randen. Ook volledig op maat
gemaakte pantoffels behoren tot het
aanbod.
Met 11 zorgverstrekkers die specifiek
instaan voor orthopedische schoenen
zorgt VIGO voor een service over heel
België. VIGO werkt ook samen met
specialisten. Dat betekent dat schoenen op maat worden gemaakt voor
patiënten in tientallen ziekenhuizen,
instellingen en woon- en zorgcentra.
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Gratis golfinitiatie voor mensen
met een beperking

GRATIS golfinitiatie
voor mensen met een beperking
met Cédric Lescut

24 en 25/09/2015

V!GO Academy opendeurdagen:
workshops, lezingen, product info voor
professionals in de zorgsector

Golfclub L’Empereur te Genappe
29 mei 2015
09u30 - 11u30
Inschrijven is verplicht via mail

07, 08 en 09/10/2015

t.a.v. karel.standaert@vigogroup.eu

Vakbeurs voor de zorgsector (Mechelen)

tot uiterlijk 12 mei 2015!
Beperkt aantal plaatsen!

V!GO ondersteunt
Belgische protheselopers
VIGO wil zoveel mogelijk mensen helpen om te bewegen
en hun favoriete sport te beoefenen, ondanks hun beperking. Zo ondersteunt VIGO ook de Belgische protheselopers. Livia, Marijke, David en Bjorn trainen in de Gentse
Topsporthal om dit jaar mooie prestaties neer te zetten.
Jan Ruysschaert, Algemeen Directeur van VIGO, was
tijdens een van de trainingen een aandachtig toeschouwer en wenst hen alvast veel succes toe voor de komende
wedstrijden.
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Maak een afspraak in een van onze

mobility showrooms

Technische orthopedie - PROTHESEN -

Mobility

- Schoenen - Ouderenzorg - Sport - Bandagisterie

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

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

