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Meer rendement met uw 
tandartspraktijk
De tariefsdaling in de mondzorg heeft meer effect op de winst van de praktijk dan veel 

praktijkhouders denken. Wat kunt u doen om uw rendement op peil te houden?

H
et is nu meer dan een half jaar geleden dat de 

tarieven in de mondzorg door de NZa behoor-

lijk verlaagd zijn. Tot mijn verbazing lijken de 

meeste praktijkhouders zich daar tot nu toe niet erg 

druk om te maken. Natuurlijk waren er geluiden dat de 

korting veel hoger zou uitvallen dan de doorgevoerde 

tariefkorting van ‘slechts’ 5,15 procent voor de alge-

mene tandheelkunde. Denken dat er niets aan de hand 

is, is echter een forse onderschatting van de realiteit. 

EFFECT OP DE WINST 

Het effect van de tariefdaling op de praktijkwinst 

is groter dan effect op de omzet van de praktijk. Bij 

een kostenniveau van vijftig procent van de honora-

F I N A N C I E E L

PRAKTIJK ZONDER TANDARTSMEDEWERKERS

HONORARIUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PRAKTIJKKOSTEN  40,0%  45,0%  50,0%  55,0%  60,0%

BEDRIJFSRESULTAAT  60,0%  55,0%  50,0%  45,0%  40,0%

HONORARIUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TARIEFKORTING   5,5%   5,5%   5,5%   5,5%   5,5%

 94,5%  94,5%  94,5%  94,5%  94,5%

PRAKTIJKKOSTEN  40,0%  45,0%  50,0%  55,0%  60,0%

BEDRIJFSRESULTAAT  54,5% 49,5% 44,5% 39,5% 34,5%

DALING VAN DE WINST IN % 9,2% 10,0% 11,0% 12,2% 13,8%

FACTOR WINSTDALING/TARIEFDALING 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5

PRAKTIJK MET TANDARTSMEDEWERKERST

HONORARIUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

KOSTEN TANDARTS-MEDEWERKER 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0%

PRAKTIJKKOSTEN 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%

BEDRIJFSRESULTAAT 18,0% 13,0% 8,0% 3,0% -2,0%

HONORARIUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TARIEFKORTING 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

 94,5%  94,5%  94,5%  94,5%  94,5%

KOSTEN TANDARTS-MEDEWERKER 39,7% 39,7% 39,7% 39,7% 39,7%

PRAKTIJKKOSTEN 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%

BEDRIJFSRESULTAAT 14,8% 9,8% 4,8% -0,2% -5,2%

DALING VAN DE WINST IN% 17,7% 24,5% 39,9% 106,3% 159,5%

FACTOR WINSTDALING/TARIEFDALING 3,2 4,5 7,3 19,3 29,0

REKENVOORBEELD: INVLOED OP RENDEMENT VAN TARIEFKORTING



SAMENVATTING

Houd het rendement van 

uw praktijk op peil door:

-  kostenbesparing 

-  onderbezetting voor-

komen door de praktijk 

een dag(deel) te sluiten 

of door uitbreiding van 

het patiëntenbestand

-   verruiming openings-

tijden

-   op meer kamers werken 

(let op dat u de investe-

ring echt terugverdient)

riumomzet is het effect op de winst een factor twee, 

oftewel elf procent. Liggen de kosten op een hoger 

niveau, dan zijn de effecten zelfs nog groter. Dat de 

kosten hoger zijn, is een veelvoorkomende situatie bij 

recentelijk gestarte praktijken en bij praktijken waar 

één of meer tandartsen als medewerker actief zijn. In 

dergelijke praktijken kan het kostenniveau oplopen 

tot 70 en 80 procent. De winstdaling pakt dan expo-

nentieel uit. 

KOSTEN BESPAREN

Er is natuurlijk niet een wondermiddel dat alle 

gevolgen van deze tariefdaling ongedaan kan maken. 

Een standaardreactie is het besparen van kosten. 

Voordat u besparingen op kosten door kunt voeren, is 

het wel van belang om inzicht te hebben in die kosten. 

Door de kosten van vergelijkbare praktijken te verge-

lijken met de eigen kosten (benchmarken), wordt de 

zoektocht naar waar de besparingen mogelijk kunnen 

plaatsvinden, vergemakkelijkt.

ONDERBEZETTING VOORKOMEN

Naast het kritisch beoordelen van de kosten, zijn er 

zeker nog andere zaken die kunnen helpen uw rende-

ment op peil te houden. In de door mij gemaakte 

praktijkanalyses is vaak sprake van een forse onderbe-

zetting. Een aantal kamers staat gedurende de week 

bijvoorbeeld voor twintig of vijfentwintig procent leeg. 

Als we ervan uitgaan dat de kosten van een behandel-

kamer rond de # 100.000 per jaar uitkomen, dan heeft 

deze onderbezetting een fors verlies tot gevolg. Het is 

dus belangrijk om onderbezetting te voorkomen. Dat 

kan door het programma te comprimeren; de praktijk 

kan dan als geheel een dag of dagdeel gesloten zijn. 

Dat levert in elk geval een besparing op in de kosten. 

Of, wat veel beter is, door de praktijk te laten groeien. 

Misschien groeit uw praktijk vanzelf, maar er kan ook 

actief worden geworven. Er kan bijvoorbeeld worden 

ingestoken op bijzondere patiëntengroepen: kinderen 

via voorlichting op scholen, ouderen door in contact te 

komen met centra waar deze ouderen zich bevinden. 

Ook kan het een overweging zijn om oudere collega’s 

met een praktijk in de regio onderdak aan te bieden. 

Zij ondervinden vaak problemen met het implemen-

teren van alle richtlijnen en willen of kunnen niet meer 

investeren. De mogelijkheid om de praktijk op een 

soepele manier over te dragen en toch zelf nog actief 

te blijven, kan in dergelijke gevallen absoluut uitkomst 

bieden.

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN

Als er voldoende aanbod van patiënten is of dit 

middels uitbreiding kan worden gerealiseerd, dan valt 

een verruiming van de openingstijden wellicht te over-

wegen. Een groot deel van praktijkkosten, denk aan 

de huur van het praktijkpand en de afschrijving en 

rente op de inrichting, is namelijk onafhankelijk van 

het gebruik daarvan. Bij een verruiming van het aantal 

uren kunnen de kosten per uur aanzienlijk dalen en de 

winst stijgen.. Dit kan ook aantrekkelijk zijn voor tand-

artsmedewerkers in de praktijk. Te denken valt aan een 

differentiatie in de tarieven, bijvoorbeeld een hogere 

vergoeding voor werken in de avonduren. 

MEERDERE KAMERS

Een bijzonder punt van aandacht is het werken op 

meerdere kamers door één tandarts. Het werken op 

meerdere kamers zal een positieve bijdrage leveren 

door het behalen van een hogere omzet. De vraag is 

alleen of de extra kosten van deze tweede kamer, nog 

steeds € 100.000 gemiddeld, goed worden gemaakt 

met de extra behaalde omzet. In veel gevallen wijst 

de praktijk anders uit en daalt de winstbijdrage bij het 

werken op meerdere kamers. 

WACHT NIET TE LANG

Veranderen kost tijd en veranderingen leiden niet altijd 

tot direct resultaat.Wacht dus niet te lang en ontwikkel 

een visie op de toekomst van de praktijk.
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