
 

(85) De droom van Bibian Mentel. 

 

Vandaag las ik in de krant een artikel over Bibian. Ik ken haar niet 

persoonlijk, maar ik heb wel het idee, dat ik haar wel ken. Ik heb een diep 

respect voor haar. Een sportvrouw en hart en nieren. In 1993 begon zij 

met snowboarden en in 1996 reed ze haar eerste bekerwedstrijd. In 1999 

scheurde ze haar enkelbanden. Na zes weken fysiotherapie was ze 

zodanig hersteld, dat zij het seizoen afmaakte. Met goede resultaten. Na 

een periode van rust, begon zij aan een nieuw seizoen. Ze echter weer 

problemen en in het ziekenhuis werd botkanker geconstateerd. De tumor 

werd verwijderd en zij werd kandidate voor de Olympische spelen in 2002. 

Tijdens de voorbereiding bleek de tumor terug te zijn. Iets later bleek de 

tumor al in het botvlies te zitten. Hierbij was het risico van uitzaaien via 

het bloed denkbaar. Zij werd toen voor de keus gesteld, doorgaan met de 

behandelingen of het been te laten amputeren. Zij koos uiteindelijk voor 

amputatie. Vier maanden later stond ze voor het eerst weer op het 

snowboard. In de daarop volgende jaren deed ze weer mee aan de 

wedstrijden. In 2013 kwalificeerde zij zich voor de Paralympische 

Winterspelen 2014 in Sotsji en won daar goud. Eind 2014 dat er 

kankercellen in haar longen waren gevonden. Ze deed toch mee aan de 

WK in februari 2015 en won goud. In 2016 werd weer kanker 

geconstateerd. Dat belette haar niet om in 2018 weer goud te winnen op 

de Paralympische Spelen. In totaal werd zij 15 keer door symptomen van 



kanker getroffen. In maart 2021 werden uitzaaiingen in haar hersenen 

geconstateerd, waarbij behandeling volgens haar artsen onmogelijk 

zouden zijn. 

Bibian is grondlegster van de MENTELITY FOUNDATION, een stichting 

die kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke beperking aan het 

sporten wil krijgen. Boven aan Bibians bucketlist staat dat de JUMP – dat 

staat voor Junior Modulaire Prothese – vergoed wordt. In ons land krijgen 

mensen één prothese in de drie tot vijf jaar vergoed. Kost een prothese 

10.000 euro, je kunt er niet mee hardlopen of voetballen. Maar aan een 

extra voetbalbeen of zwemprothese hangt datzelfde prijskaartje van 

10.000 euro. Dat is voor bijna niemand weggelegd en de zorgverzekeraar 

vergoedt het niet. Met de JUMP lossen we dat op. Het is een prothesebeen 

met een tooltje waarmee gemakkelijk van voet kan worden gewisseld. Er 

zitten er drie bij. Een alledaagse, een watervoet voor onder de douche en 

in zee, en eentje voor een sport naar keuze. Zeker 80 procent van de 

valide mensen sport regelmatig, bij de 10.000 prothesegebruikers is dat 

slechts 27 procent. Als alleen al een wandelingetje van 200 meter met een 

prothese pijn doet, blijf je liever zitten. Sporten kan een enorme 

zorgbesparing betekenen, kijk maar naar overgewicht en 

ouderdomsziektes. Tonen wij aan dat de levenskwaliteit met JUMP 

verbetert, dan kunnen ze de basisverzekering in. Daarvoor moeten we de 

hem testen bij 75 mensen. De JUMP kost 10.000 tot 15.000 euro, dus dat 

komt neer op een investering van 750.000 euro. Ik zelf vindt het 

belachelijk, dat de zorgverzekering de JUMP niet vergoed. Ik roep dan ook 

de politici op dit voor elkaar te boksen. In de tussentijd kunnen wij als 

valide sporters en sportliefhebbers helpen om Bibian’s droom uit te laten 

komen. Heel simpel. SMS het woord LEEF naar 4004. 
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