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Het einde van 2017 is in zicht. Elk 
gaatje in de agenda stroomt in deze 
periode dan ook vol met afspraken 

van patiënten die nog gauw voor het eind 
van het jaar het verzekeringsbudget willen 
benutten. Wel een mooie opvulling van 
alle gaten die ontstaan door geannuleerde 
afspraken van behandelingen die tóch 
nog even worden uitgesteld naar volgend 
jaar. Als tandarts ben je sterk afhankelijk 
van de verzekering van de patiënt. Het 
komt tenslotte niet zelden voor dat de 
patiënt niet extra wil investeren in zijn 
eigen gezondheid boven het verzekerde 
bedrag. 

Daarnaast is er een groeiende groep pa
tiënten die nooit (meer) naar de tandarts 
gaat, omdat dit financieel niet haalbaar 
is. Het gaat hier om, behalve mensen 
met een laag inkomen, ook om veel jon
geren en ouderen. Wel kunnen er overi
gens in sommige gevallen vraagtekens 
worden gezet bij de prioriteitstelling van 

de patiënt. De keuze tussen een nieuwe 
tatoeage of de nieuwste iPhone enerzijds 
en sanering van het gebit anderzijds is 
vaak snel gemaakt. De problemen in de 
mond geven tenslotte (nog) ‘geen last’. 
Op de lange termijn heeft dit ernstige ge
volgen voor de mondgezondheid, hierbij 
de maatschappelijke kosten nog buiten 
beschouwing gelaten.

Inmiddels is de relatie tussen de leefstijl 
van de patiënt en het overgrote deel van 
de chronische aandoeningen zoals dia
betes, kanker en zelfs immuunziekten 
bewezen. En dit geldt even goed voor 
de mondgezondheid. Grote winst valt 
dus te behalen in het aanpassen van die 
hardnekkige leefstijl, in plaats van con
tinue symptoombestrijding. Als tandarts 
dragen we hierin een grote verantwoor
delijkheid waarin we moeten streven 
naar échte gezondheidszorg. De vraag 
is of we met al het bovenstaande über
haupt wel kunnen transformeren van de 

huidige ziekenzorg naar een systeem van 
gezondheidszorg.

Best zorgwekkend als je nagaat dat de 
(mond)gezondheid van de patiënt voor 
een groot deel wordt gedicteerd door 
zijn of haar verzekering. Het is tijd om 
een andere koers te varen. Als tandarts 
is het onze taak de patiënt écht bewust 
te maken van het belang van een goede 
mondhygiëne, een gezond voedingspa
troon en leefstijl. Daarnaast gaan we het 
niet redden zonder een helpende hand 
van de verzekeraars. Preventieve tand
heelkundige behandelingen als voorlich
ting en instructie in de basisverzekering 
bijvoorbeeld? De algemene mondge
zondheid komt hierdoor op een hoger 
niveau, de kosten zullen dalen en is er 
toch zelfs nog voldoende ruimte voor die 
nieuwe iPhone.
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