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M
otorcrosser Joël
Roelants (25)
kreeg begin deze
week te horen dat

hij verlamd is voor het leven,
na een zware crash tijdens een
race in Italië. ‘Het is altijd
stom, hoe mensen hier terecht
komen. Of ze nu van een stel
ling donderden, over de kop
gingen met een motorfiets of
van een bankje vielen terwijl
ze een pot suiker probeerden
te pakken’, zegt Rik Vanden
kerckhove (42) uit Zedelgem,
die zelf verlamd raakte nadat
hij van de trap was gevallen. ‘Ik
had die trap al duizend keer in
het halfduister afgewandeld.
Die ochtend misstapte ik me
op de bovenste trede. Ik was
heel snel beneden. Mijn benen
waren gevoelloos. Ik wist het
meteen: ik heb hetzelfde als
Marc Herremans.’

Evenwichtszin weg

Rik revalideert al tien maan
den in Pellenberg, het revalida
tiecentrum van het UZ Leuven.
Hij is verlamd van borst tot

teen. Zijn armen kan hij nog
gebruiken, maar anders dan
vroeger. ‘Mijn evenwichtszin
was compleet weg. Ik heb alles
opnieuw moeten leren. Mijn
armen en hoofd balanceren op
een dood lijf. Als ik jou een
hand geef, moet ik me met
mijn andere hand vasthouden.
Anders val ik om. In het begin
was het zelfs een opgave om
een plastic bekertje te ver
plaatsen. Nu kan ik al een vol
flesje water oppakken, zonder
op mijn bek te gaan. Dat is al
werk voor gevorderden.’
Het komt er allemaal kurk
droog uit. Bijtend cynisme is
Riks manier om met zijn situa
tie om te gaan. Zijn lijf wil niet
meer mee, maar zijn geest is
vlijmscherp. Als scheikundige
maken ze hem niks meer wijs.
‘Sommigen dromen ervan om
opnieuw te kunnen lopen. Als
wetenschapper weet ik dat dat
bullshit is. Een gebroken rug
gengraat is als een zekering
kast met duizend losgetrokken
elektriciteitsdraden. Dan gaat
het licht ook niet meer aan.’
‘De eerste weken waren heel

zwaar’, zegt hij. ‘Ik zat vol mor
fine en medicatie en kreeg heel
rare beelden van mezelf. Ik
droomde dat mijn lijf in beton
zat gegoten en alleen mijn
hoofd er nog uitstak. Dat is pu
re paniek.’

Leven in de minuut

Ook voor Wendy Hoeven (29)
waren die eerste weken het
zwaarst. De Leuvense architec
te viel in december van vorig
jaar in een waterput van twin
tig meter diep. Een van haar
onderste ruggenwervels stak
door haar ruggengraat. ‘Voor
de operatie zeiden de verple
gers me al hoe het zat: je bent
verlamd en moet verder in een
rolstoel. Echt doordringen
deed dat nog niet. Na de opera
tie kreeg ik mijn klop. Ik moest
drie weken aan een stuk plat
liggen in een korset en verging
van de pijn. Het ergste was dat
ik niks meer kon. Naar het
toilet gaan, mezelf wassen, een
glas water pakken: voor alles
moest ik iemand bellen. Daar
om was ik blij dat ik naar Pel

lenberg mocht. Ik wou erin
vliegen, opnieuw zelfstandig
leren worden. Dat ik niet meer
kon lopen, was niet mijn groot
ste bekommernis. Die klik had
ik al gemaakt.’
Rik gelooft niet in die ‘klik’. ‘Er
is niet één moment waarop je
denkt: Ik moet verder in een
rolstoel. Dat besef komt gelei
delijk. In het begin denk je niet
aan de toekomst. Je leeft in de
minuut. Ze moeten je wassen,
je moet leren plassen met een
sonde, oefeningen doen, ... Je
denkt continu: Hoe geraak ik
hierdoor? Hoe hou ik dit uit tot
morgen? Mensen zeggen: Hij

‘Ik vond mezelf niet meer
mooi. Mijn fierheid was weg.
Een vrouw in een rolstoel,
wat is daar nu sexy aan?’

‘Het is alsof je
lijf in beton is

gegoten en
alleen je

hoofd er nog
uitsteekt’

‘Mijn leven is voorbij.’ Dat denken veel
patiënten nadat ze te horen hebben gekre
gen dat ze voor altijd verlamd zullen zijn.

Toch proberen ze beetje bij beetje hun
leven weer bij elkaar te puzzelen. Maar

met minder stukjes dan voorheen. In het
revalidatiecentrum Pellenberg van het
UZ Leuven leveren dagelijks tientallen

patiënten die bikkelharde strijd. ‘Het is
ongelofelijk hoe sterk mensen zijn.’

Een dag tussen de moedigste mensen van het land in revalidatiecentrum Pellenberg

kan niet meer lopen. Was het
dát alleen maar. Ze mogen
morgen mijn benen afzetten,
als de rest maar weer werkt.
Iemand moeten roepen omdat
je als een kleuter in je pamper
hebt geplast, dat is vernede
rend. Dat went nooit. Gelukkig
is het personeel hier puur
goud. Ze doen alles voor je.
Ook het contact met lotgeno
ten doet deugd. De mensen die
je hier leert kennen, worden
meteen goede vrienden.
Marieke Vervoort (de Belgische
rolstoelatlete, nvdr.) vertelde
me dat het ergste nog moet ko
men. Als je hier de deur achter

TEKST RAF LIEKENS, FOTO'S MARC HERREMANS

Wendy
Hoeven (29)
b Hoe verlamd geraakt?

In waterput gevallen
b Wat is verlamd?

Benen
b Revalidatie?

Al zes maanden
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‘Ik vond mezelf niet meer
mooi. Mijn fierheid was weg.
Een vrouw in een rolstoel,
wat is daar nu sexy aan?’

Een dag tussen de moedigste mensen van het land in revalidatiecentrum Pellenberg

snel varen. Wij zijn er om hen
weer zelfstandig te maken, om
hen te tonen wat ze wél nog al
lemaal kunnen. Maar dat is een
parcours met hindernissen.
Over aanvaarding spreek ik
niet, want zoiets ingrijpend
kan je eigenlijk niet aanvaar
den. Ze moeten ermee leren le
ven.’
‘Sommigen slagen daar nooit
in’, zegt sporttherapeut Frede
rik Lenaerts. ‘Kijk vooruit, blijf
niet bij de pakken zitten, leef
niet in het verleden, het is mak
kelijk gezegd. Maar verlamd
raken is een van de zwaarste
tegenslagen die je kan meema

ken. Het is goed als mensen in
het begin positief zijn, maar ie
mand die met de glimlach in
een rolstoel belandt, dat geloof
ik niet. Toch verbaast het me
nog elke week hoe sterk men
sen zijn, hoe ze na verloop van
tijd weer zin krijgen in het le
ven.’
Wendy, die met veel charme
poseert voor onze fotograaf,
had het in het begin moeilijk
met haar ‘nieuwe lichaam’. ‘Ik
vond mezelf niet meer mooi.
Mijn fierheid was weg. Een
vrouw in een rolstoel, wat is
daar nu sexy aan? Ik vond het
ook vreselijk dat ik geen hak

ken kon dragen. Maar de thera
peuten hebben me aangemoe
digd om opnieuw fleurige
kleedjes te dragen en makeup
te gebruiken. Ik doe nu ook fa
natieker aan sport dan vroeger,
om me goed te voelen.’

Roze olifant

Een week geleden werd Wendy
ontslagen uit Pellenberg. Haar
eigen zaak moest ze stopzetten,
maar ze wil graag een nieuwe
job. Het huis dat ze samen met
haar vriend had gekocht, moet
ook aangepast worden aan de
nieuwe situatie. ‘We hebben
hetzelfde leven als vroeger,
maar dan anders’, zegt ze. ‘Ik
heb nooit gedacht dat mijn le
ven voorbij was. Je hebt geen
benen nodig om gelukkig te
zijn. Ik ben vooral blij dat ik
me opnieuw alleen in de stad
kan bewegen. Dankzij de rol
stoeltraining kan ik roltrappen
en drempels nemen. Maar er is
in België nog veel werk aan de
winkel. Een spontane uitstap is
voor een rolstoelgebruiker niet
mogelijk. Mensen staren ook
vaak naar mijn benen als ik
buiten kom. En als ik een ter
ras oprijd, heeft iedereen dat
gezien. Soms wil ik eens niét
de roze olifant in de kamer
zijn. In een nieuwe job wil ik er
mijn doel van maken om de
toegankelijkheid voor rolstoel
gebruikers in België te verbete
ren.’
Voor Rik liggen de zaken an
ders. Hij wil ook opnieuw aan
de slag, maar volledige onaf
hankelijkheid zit er niet in. Hij
heeft thuisverpleging nodig.
‘Om 8 uur ’s morgens zullen ze
me uit bed moeten helpen. En
om 20 uur moet ik er weer in.
Mijn leven zal dus gecompri
meerd worden in die twaalf
uur. Dat gaat nooit met een
fulltime job, een huishouden
en kinesessies. Of ik het wel
zie zitten? Wat als ik nu nee
zeg? Verandert dat iets? Geen
fluit. De waarheid is dat je geen
keuze hebt.’

je dichttrekt, mateke, dán ben
je pas gehandicapt. Ze heeft ge
lijk. Thuis sta je er alleen voor.
Ik heb geen partner. Alleen een
vader en een broer.’

Parcours met hindernissen

Van buitenaf oogt Pellenberg
haast idyllisch, dankzij de be
boste glooiingen waarmee het
omringd is. Binnen krijg je eer
der een ziekenhuissfeer, met
die typische gangen, liften en
kamers. De meeste patiënten
verblijven hier maanden aan
een stuk. Na hun ontslag keren
ze nog geregeld terug voor the

rapiesessies of rolstoelsport.
Elke trap in het ziekenhuis is
afgesloten met houten poort
jes. Om te vermijden dat men
sen in een elektrische rolstoel
door een ongecontroleerde be
weging van de trap donderen.
Maar de poortjes dienen ook
om wanhoopsdaden te voorko
men. ‘Maar we zien hier rela
tief weinig ernstige depres
sies’, zegt dokter Ellen Roels.
‘In het begin zeggen veel pa
tiënten: Mijn leven is voorbij.
Sommigen vragen om euthana
sie. We zeggen dan altijd dat
het nog te vroeg is. Gelukkig
laat bijna iedereen dat idee

‘Ze mogen morgen mijn benen afzetten, als
de rest maar weer werkt. Iemand moeten
roepen omdat je als een kleuter in je
pamper hebt geplast, dat went nooit’
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‘My crash, just watched it forthe first time. Still smiling. #ikhoefgeenmedelijden’. Op zijn Facebookpagina deelt motorcrosser Joël Roelants (25) het pijnlijke filmpje van zijn zware crash,half juni tijdens de kwalificatievoor de Grote Prijs MX in Italië.Hij heeft net van gespecialiseerde artsen het slechtst mogelijkeverdict over zijn toekomst te horen gekregen. Maar van compassie wil Roelants niet weten. ‘Ikweiger medelijden’, zegt hij resoluut. ‘Nooit meer kunnen lopen in je leven ... Natuurlijk benik er een paar uur niet goed vangeweest. Maar er zijn ergere dingen in het leven. Toen ik nogmaar net in het ziekenhuis lag,zag ik mensen binnengebrachtworden die schipperden tussenleven en dood. Of mensen die fysiek helemaal niets meer konden. Dát is pas erg.’

Joël Roelants ligt alleen op eenkamer in het ziekenhuis van hetUZ Leuven in Pellenberg. Het isnog even voor bezoekuur als wehem opzoeken. Dat wilde de jonge motorcrosser liever, want hijwist dat er weer heel wat vrienden en familie op bezoek zouden

komen. ‘Veel van hen komenhier wenend binnen omdat zehet zo erg voor me vinden’, vertelt hij. ‘Maar dan begin ik wat tezwanzen of mopjes te vertellen. Ik wil dat ze hier met eengoed gevoel weer buiten gaan endat lijkt voorlopig te lukken. Gisteren hebben we hier zodanighard zitten lachen, dat ik’s avonds enorm veel pijn had inmijn borst. De lachspieren waren blijkbaar overwerkt.’

‘Onbeschrijfelijke pijn’
Roelants meent wat hij zegt.Nochtans moest hij de voorbijeweken heel wat incasseren. Zijngoede vorm na maandenlange intensieve krachttrainingen hoopte hij opde GP MX in Italië beloond te zien. De voormalige wereldkampioen bijde junioren wilde groteinternationale prijzenpakken. Maar tijdens deoefenronde van de cross in hetNoordItaliaanse Maggiore liephet helemaal mis. ‘Bij een dubbelsprong, een sprong over tweebulten, geraakte ik niet over detweede bult’, vertelt Roelants. ‘Ikkwam tegen de flank van de bultterecht en vloog over mijn stuur,

waardoor ik
bijna in tweeën
kraakte. Helaas
kreeg ik daarna
ook nog mijn
Hondamotor,
zo’n 100 kilo
gram, over me
heen. De pijn
die ik toen voel
de, valt niet te
beschrijven. Ik
wist meteen hoe
laat het was.’
De crosser uit

Grobbendonk
brak twee rug
genwervels en
verloor meteen
het gevoel in zijn
onderste ledema
ten. ‘In het zie
kenhuis in Turijn werd ik eeneerste keer geopereerd. Zes uurlang. Er waren acht bouten nodigom mijn rug te stabiliseren. Terug in België moest ik een tweede operatie ondergaan. Ze hebben toen onder meer een ribweggenomen en daarna zoudende artsen kijken of er nog herstelmogelijk was. Maar mijn ruggenmerg is té zwaar aangetast,waardoor ik nog amper drie procent kans heb om ooit weer tekunnen lopen. Natuurlijk koes

ter ik die hoop nog. Maar je moetrealistisch zijn. Vier uur na dieoperatie heb ik beslist om deknop om te draaien. Ik ga eennieuw leven tegemoet. Zonderbenen weliswaar, en niet meerop de motor. Maar wel in eenrolstoel. Toch ben ik er honderdprocent van overtuigd dat ik ooknu nog mooie jaren tegemoet ga.’Een van de eersten die hemkwam bezoeken in het ziekenhuis, was triatleet Marc Herremans (40). Hij raakte na een val

op Lanzarote in 2002 verlamdvan het middenrif tot aan de tenen, en weet dus als geen anderwat Roelants nu doormaakt.Toch lijkt het erop dat de goesting in het leven en het positivisme dat Herremans elke dag uitstraalt, nu al bij Joël Roelants tezien is. ‘Misschien komt dat omdat wij beiden sportmannenzijn’, zegt de jonge crosser.

‘Het doet goed om een voorbeeld als Marc te hebben. Ikmocht hem ook alles vragen watik maar wou. Maar natuurlijk:revalideren moet ik wel in mijneentje doen. Ik kan er nu alleenmaar zelf voor zorgen dat ik zosnel mogelijk weer sterkerword.’

Leren wassen

En de revalidatie begint vandaag, zegt Roelants. De verwachting is dat hij nog vier tot zesmaanden in het ziekenhuis moetblijven om op krachten te komen. ‘Ikmoet nu alleen lerenplassen, me alleen
leren wassen. Allemaal praktische
toestanden, natuurlijk. Maar daarnaast moet ik ook
opnieuw spieren
krijgen. Want ik
ben de voorbije we
ken heel wat afge
vallen. En aange
zien ik nu niets
meer voel vanaf
mijn borst tot be
neden, moet ik
enorm veel spier
massa in mijn
schouders en ar
men zien terug te
krijgen.’

Roelants hoopt
stiekem al bin

nen de vier
maanden
naar huis te
kunnen
gaan. Om
bij zijn
vriendin
Michelle

(24) te zijn,
met wie hijnet een eigen huis had gekocht. ‘We zouden twee wekengeleden samen verhuizen. MaarMichelle is er nu alleen moetenintrekken’, zegt hij. ‘De manierwaarop zij met mijn ongeval omgaat, is ongelooflijk. Ze houdtzich enorm sterk en blijft net zopositief als ik. Even dachten weeraan het huis weer te verkopen. Maar ik ga bewijzen dat hetkan, met deze verlamming leven.Dus is opgeven voor mij geenoptie. Dat is het nooit geweest,en dat zal het ook nooit worden.’

‘Joël, de schade aan jeruggenmerg is té
ernstig. Het ziet
ernaar uit dat je nooitmeer zal kunnen
lopen.’ Keiharde woorden voor de beloftevolle motorcrosser Joël

Roelants (25), die na
een zware val in Italiëvoor de rest van zijn
leven vanaf zijn borstvolledig verlamd is.
Toch blijft de jonge
crosser vanop zijn
ziekbed glimlachen. ‘Ikga een nieuw leven
tegemoet. Zonder
benen weliswaar.
Maar met evenveel
goesting.’

MARC KLIFMAN

Levenslang
verlamde
motorcrosser
Joël Roelants
(25) weigert
medelijden

‘Ik leef voort zonder benen,maar met evenveel goesting’

,, JOËL ROELANTS

Ik ben er natuurlijk een paaruur niet goed van geweest.Maar er zijn ergere dingen

,, JOËL ROELANTS

Opgeven is voormij geen optie.
Nooit geweest

Joël Roelants kwam zwaar ten val bij het crossenen blijft verlamd, maar weigert medelijden. Devoormalige wereldkampioen bij de junioren ‘heeftde knop omgedraaid’. ‘Ik ben er zeker van dat iknog mooie jaren tegemoet ga.’ Foto: gpb

Begin deze week kreeg
motorcrosser Joël Roelants
(25) van de dokters te horen
dat hij voor het leven verlamd
zal zijn. Roelants kwam op
15 juni zwaar ten val tijdens
de kwalificaties voor de
Grote Prijs van Italië.

Rik
Vandenkerckhove (42)
b Hoe verlamd geraakt?

Van de trap gevallen
b Wat is verlamd?

Van borst tot tenen
b Revalidatie?

Al tien maanden


