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Grit Belgian Sports Clinic  
gebruikt echoapparatuur Esaote 
ook bij begeleiding  
Belgische topatleten in Rio

In Rio moet het gebeuren: jarenlang hebben de gedreven 
topsporters hier intensief naar toegewerkt. De Belgische equipe 
krijgt in Rio medische begeleiding van de ervaren en gedreven 
professionals van het gerenommeerde sportinstituut Grit Belgian 
Sports Clinic, onder aanvoering van Prof. Dr. Johan Bellemans en 
Dr. Roel Parys. Team Grit maakt, zowel op de thuisbasis in 
Leuven als op de Olympische Spelen in Rio, dankbaar gebruik van
het draagbare Esaote MyLabGamma echografietoestel!



Bundelen van krachten

Al in 2008, tijdens de Olympische Spelen in Peking, 
viel het orthopedisch chirurg en kniespecialist Prof. 
Dr. Johan Bellemans op dat er - dankzij de intensieve 
begeleiding van gevarieerd team van medische en pa -
ramedische professionals - amper blessures optraden. 
Dat er in de (professionele) sportwereld behoefte is 
aan goede begeleiding en advies - zowel preventief als 
curatief - blijkt wel uit de vliegende start van Grit  
Belgian Sports Clinic dat in 2014 in Leuven de deuren 

opende. Wat is, volgens Prof. Bellemans, het geheim 
achter de formule van Grit? “Dat is de efficiënte, multi-
disciplinaire aanpak met hele korte lijntjes tussen de 
verschillende topexperts in het team én de sporters. 
Eigenlijk hebben wij dezelfde filosofie als de sporters: 
ook wij geven álles om tot een topresultaat te komen!”

Weten waar je over praat

Prof. dr. Johan Bellemans - hij behaalde in 2013 de 
wereldpers met de ontdekking van een tot dusver 
nooit opgemerkte gewrichtsband in de knie, die een 
belangrijke rol speelt bij patiënten met een scheur in 
de voorste kruisband - is de grondlegger van Grit: 
“Ons team bestaat uit topprofessionals die - elk op 
zijn of haar vakgebied - precies weten wat intensieve 
sporters nodig hebben. In ons team werken zowel 
voormalig topsporters als ervaren topsportbegeleiders. 
De combinatie van inhoudelijke professionaliteit, er -
varing, inlevingsvermogen en gedrevenheid biedt de 

toegevoegde waarde waar de gedreven (top)sporter 
veel behoefte aan heeft. In Leuven vindt hij of zij alle 
benodigde expertise onder een één dak. Elke sporter 
krijgt z’n eigen begeleider, maar het hele team denkt 
mee over de beste totaalaanpak voor elke individuele 
situatie.”

Echografieapparatuur Esaote
 
Topsporters, top medische en paramedische profes-  
sionals, topservice… die aanpak vraagt ook om top-  
apparatuur. Grit gebruikt voor de beeldvormende  
diagnostiek vooral echografie. Dr. Roel Parys, Fysisch 
Geneeskundige en Sportgeneeskundige onder andere 
bij Grit, vindt echografie onmisbaar in de sport-  
geneeskunde: “Het is gemakkelijke en eenvoudig in te 
zetten, niet invasief en een ervaren en geschoolde 
echografist krijgt zeer snel een grote hoeveelheid aan 
relevante informatie. Wij maken zelf de echo’s en kijken 
dan naar het totaalbeeld. In Aalst werkte ik al met de 
Esaote MyLabFive. Toen we een nieuw transporteer -
baar toestel nodig hadden, kwamen we opnieuw uit bij 
Esaote. Uit de zeer uitgebreide evaluatie kwam de 
Esaote MyLabGamma er als beste uit. Zonder twijfel, 
zonder discussie. Ook over de knowhow, het meedenken 
en het advies van het salesteam zijn we zeer te spreken.”

Ook Esaote gaat naar Rio!

De eerste ervaringen met de Esaote MyLabGamma 
zijn inmiddels zeer positief, aldus dr. Parys: “Het is 
zondermeer een schitterend toestel. MyLabGamma is 
veel beter in de beeldvorming van weke delen dan de 
andere systemen die we kennen. Het beeld is scherper, 
we zien alles, het creëert een echte wauwfactor.” 
Uiteraard nemen ze de twee Esaote-echografie-  
toestellen mee naar Brazilië waar Prof. Dr. Bellemans 
aan het hoofd staat van het medisch team dat ver-  
antwoordelijk is voor onze Belgische topatleten op  
de Olympische Spelen.  Esaote heeft speciaal daar-  
voor bestemde reiskoffers beschikbaar. Dr. Parys: 
“De MyLabGamma’s kunnen zo eenvoudig mee als 
handbagage.”

“Grit is a positive trait based 
on an individual’s passion for 
a particular long-term goal 
or endstate, coupled with 
a powerful motivation to 

achieve the desired objective”



Team Grit

Medische experts uit de fysische geneeskunde, ortho-
pedie en voeding bundelen hun kennis en expertise 
om (top)sporters (weer) in een optimale conditie te 
krijgen én te houden. Zowel topsporters als gedreven 
amateursporters weten de weg naar Leuven goed te 
vinden. Het totaalpakket van diensten, de multidisci -
plinaire aanpak met korte lijnen (zonder wachttijden!) 
gecombineerd met maatwerk en persoonlijke aan -
dacht is precies wat de sportieve clientèle van Grit  
nodig heeft. 

Het voltallige team Grit, onder aanvoering van Prof. 
Bellemans en Dr. Parys, begeleidt de Belgische top-  
atleten op de Olympische Spelen in Rio. Maar ook op 
andere belangrijke sportevenementen als Europese 
en wereldkampioenschappen zien we de deskundigen 
van Grit steeds meer aan het werk. 

Meer informatie over de werkwijze van Grit en de 
professionals die er werken vindt u op: 
www.gritsportsclinic.be

‘In de bijna 40 jaar dat Esaote Benelux  

echografie- en MRI-systemen ontwikkelt,  

is ons één ding duidelijk geworden. 

Onze klanten blijven vooral terugkomen  

vanwege het belangrijkste aspect van onze  

dienstverlening: onze onverdeelde aandacht. 

We werken met een toegewijd team van jonge 

professionals en zeer ervaren applicatie-

specialisten die nauw betrokken zijn bij de  

praktijk. Ons gaat het om de inhoud:  

om uw klinische vragen en bedrijfsvoering.  

We denken met u mee en komen altijd met  

een passende oplossing. Vernieuwend.  

Niet-standaard. Net zoals onze producten’. 

Stijn Dhondt, Sales manager Esaote België 

en voormalig top basketballer in de VS 

en België. 

www.esaote.com

Mag ik even uw aandacht!

Voor meer info: T +32 (0)2 721 44 76  -  benelux@esaote.be


