Gebitsproblemen
door behandeling
van kanker

‘Jammer dat patiënten nog
niet genoeg informatie krijgen.
Je moet achter heel veel
dingen zelf aan terwijl je daar
geen energie voor hebt.’

Bron landelijk onderzoek NFK en haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,
augustus 2018.

Onderzoek onder 1.394
(ex-)kankerpatiënten

Ervaren gebitsproblemen
• 69% heeft mond- en of gebitsproblemen
ervaren, met het vermoeden dat dit komt
door de behandeling(en) van kanker.
•2
 5% heeft deze problemen niet ervaren.
•6
 % weet het niet/is niet van toepassing.

Kosten en vergoeding
27% van de mensen geeft aan problemen
te hebben ervaren bij het verkrijgen van
vergoeding door de zorgverzekeraar door:
• De aanvraag is afgewezen door de zorgverzekering.
• Deel werd niet vergoed.
• Ik heb geen tandartsverzekering.
•D
 e relatie tussen klachten en behandeling
van kanker was niet aangetoond.
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Vooraf ontvangen informatie
• 56% is er niet door een zorgverlener op
gewezen dat je door kankerbehandeling
problemen kunt krijgen met je gebit.
•3
 0% is hier wel voorafgaand aan de
behandeling op gewezen.
•4
 % is er op gewezen, maar pas na afloop
van de behandeling.
• 1 0% weet het niet/is niet van toepassing.
Vergoeding bijzondere tandheelkunde
• 85% is er niet door een zorgverlener op
gewezen dat je een beroep kunt doen op
de vergoeding bijzondere tandheelkunde
bij gebitsproblemen.
•5
 % is hier wel op gewezen.
• 1 0% weet het niet/is niet van toepassing.
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79% van de mensen die gebitsproblemen
hebben ervaren, hebben hiervoor een
tandheelkundige behandeling van een
tandarts en/of kaakspecialist gehad.

• 24% van de mensen die gebitsproblemen
hebben ervaren, heeft geen vergoeding
ontvangen en heeft alle kosten zelf betaald.
• 38% kreeg de kosten deels vergoed.
• 38% kreeg alle kosten vergoed.
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Mensen die geen behandeling hebben
gehad gaven o.a. als reden dat:
•K
 lachten gingen vanzelf over.
•B
 ehandeling was niet nodig.
•D
 e kosten.
•D
 e problemen met medicatie/reiniging
zijn opgelost.

6% van de mensen waarvan alle kosten
vergoed zijn, geeft aan dat hierbij van de
vergoeding op bijzondere tandheelkunde
gebruik is gemaakt.

‘De aanvragen die mijn tandarts deed bij
mijn zorgverzekeraar voor een vergoeding
met het oog op bijzondere tandheelkunde
werden afgewezen.’

