46% heeft de mondzorg al een of meer keren eerder uitgesteld vanwege corona

Onderzoek corona:
Uitstel mondzorg
Het coronavirus houdt ons al maanden in de greep. In september startte de tweede coronagolf. Afspraken met
de mondhygiënist, orthodontist of tandprotheticus werden weer uitgesteld of afgezegd. De Patiëntenfederatie
onderzocht in november 2020 onder haar zorgpanel in hoeverre mensen zelf hun afspraken hebben afgezegd of
geen afspraak maken.

Totaal aantal deelnemers aan het onderzoek: 8.500 mensen.
Uitgestelde zorg vanaf september
Aan alle deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij of hun naaste vanaf september zelf een afspraak met
tandarts, mondhygiënist, orthodontist of tandprotheticus hebben afgezegd vanwege corona of om die reden geen
afspraak hebben gemaakt. Dat is bij 11% het geval: 6% heeft een afspraak afgezegd of uitgesteld, 5% wilde nog
geen afspraak maken.
Zelf mondzorg afgezegd of uitgesteld
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Zelf afspraak afgezegd of uitgesteld vanwege corona
Wilde nog geen afspraak maken vanwege corona
Nee

Figuur 1 (n=8.500)

Type uitgestelde afspraak
Vooral controles werden afgezegd of uitgesteld (56% halfjaarlijks, 19% jaarlijks). Bij 28% betreft het uitgestelde
gebitsreiniging.
Type uitgestelde afspraak mondzorg
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Halfjaarlijkse controle
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Gebitsreiniging (tandsteen/tandplak verwijderen)
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Vullingen plaatsen/vervangen door gaatje of afgebroken tand

Jaarlijkse controle

Kunstgebit (aanmeten/controle/onderhoud)
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Kroon/brug/implantaat plaatsen/vervangen
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Orthodontie (beugel controle/plaatsen)

Trekken van een of meer kiezen

Overig

Figuur 2 (n=958)
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46% van de (naasten van) deelnemers met uitgestelde mondzorg heeft deze zorg al een of meer keren eerder
uitgesteld vanwege corona.

Mondzorg al eerder uitgesteld vanwege corona
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Figuur 3 (n=958)
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Van (naasten van) deelnemers die hun afspraak al eerder uitgesteld hebben, geeft 54% aan dat de eerste
uitgestelde afspraak al in april of eerder was.
Gevolgen van uitstel
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Figuur 4 n=958

Gevolgen en zorgen om uitstel
Deelnemers is gevraagd of het afzeggen of uitstellen van de mondzorg op dit moment gevolgen voor hen of hun
naaste heeft. 48% heeft hier in enige mate nadelige gevolgen van, 15% in redelijke tot sterke mate.

“Heb moeite met eten.”
“Heb langdurig gezwollen lymfeklieren in de hals en verhoging.”
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Gevolgen uitgestelde zorg
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Zorgen uitgestelde zorg
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In sterke mate nadelige gevolgen
In redelijke mate nadelige gevolgen
Nauwelijks nadelige gevolgen
Geen nadelige gevolgen
Figuur 5 (n=958)
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Figuur 6 (n=958)

51% maakt zich in enige mate zorgen om de uitgestelde mondzorg, 14% heeft redelijk tot heel veel zorgen.

“Bang dat het erger wordt met de klachten.”
“Mijn mondhygiënist vindt ontstekingen in mijn mond nooit zo bevorderlijk voor de
gezondheid van mijn hart. Daar ben ik het wel mee eens.”

Profiel deelnemers (8.500)
Het profiel van de deelnemers is als volgt samen te vatten:

49% man 51% vrouw De gemiddelde leeftijd is 66 jaar
81% van de deelnemers mensen heeft te maken met een chronische aandoening,
zoals hart- en vaatziekten (26%), longaandoeningen (18%), reumatische aandoeningen (18%) en diabetes (16%).
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Colofon
Het Zorgpanel is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.
De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt 200 patiëntenorganisaties.
Wij maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.
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