
praktijkvoering 33

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 13 maart 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 13 maart 2015

CO
LU

M
N

 K
A

A
K

ST
EL

LI
N

G
CO

LU
M

N
 K

A
A

K
ST

EL
LI

N
G

praktijkvoering

IL
LU

ST
R

AT
IE

: M
O

KE
R

 O
N

TW
ER

P 
A

M
ST

ER
D

A
M

bruggen uit de zirkoniumblokken gefreesd aan de hand 
van een digitaal ontwerp. Daarna worden de nieuwe 
elementen gesinterd. Vervolgens wordt er vloeibaar 
porselein overheen gegoten dat aan de lucht moet dro-
gen. Hierna worden de kronen en bruggen nagefreesd 
en nagebakken en zijn ze klaar om terug te gaan naar 
de tandarts. In een apart hoekje van de productieruimte 
wordt het gepatenteerde vloeibare porselein gemaakt, 
volgens geheim recept. “Ons Coca-Colageheim”, � uistert 
Siebe. Als de tandarts wil, kan een tandtechnicus hand-
matig nog � ssuren op de kroon of brug inkleuren. Dit is 
naast het opbrengen van de glazuurlaag het enige 
handwerk in het hele productieproces.

Conservatief
Omdat het productieproces van Primero bijna geheel 
geautomatiseerd is, kan een tandtechnicus ongeveer 
tussen twintig tot veertig kronen per dag maken. Dit is 
veel hoger dan het aantal kronen dat een tandtechnicus 
op traditionele wijze kan maken, aldus Cyrtina. Door 
deze e�  ciënte werkwijze is Primero prijstechnisch inte-
ressant, aldus vader en zoon. Een kroon kost 179,- euro 
en kan goed concurreren met een kroon uit een lagelo-
nenland. Bijkomend voordeel van de e�  ciency is dat de 
kroon na zeven werkdagen klaar is en naar de tandarts 
gaat. Hoewel de prijs van een Primero kroon dus vrij 
laag is, hee�  de grote massa tandartsen ze nog niet ge-
vonden. Momenteel bedient Cyrtina slechts één tot an-
derhalf procent van de Nederlandse markt voor kroon- 
en brugwerk. Zestig procent van de totaalomzet – een 
miljoen euro in 2014 – komt voor rekening van de Pri-
mero, de rest komt van andere tandtechnische zaken. 
Vader en zoon zijn echter hoopvol en positief gestemd: 
de afgelopen jaren is de omzet jaarlijks verdubbeld en 
over twee jaar hopen ze met Cyrtina een marktaandeel 
van zes à zeven procent te hebben. Daarbij kan het hel-
pen dat ze vorig jaar een MKB-Award voor innovatie 
kregen, wat veel publiciteit opleverde. Uiteindelijk wil 
het bedrijf de grootste kronenproducent van Nederland 
worden. Maar dat kan nog even duren omdat de markt 
van tandartsen vrij conservatief is. “Ze hebben niet zo 
veel behoe� e om te veranderen”, aldus Jef.
Naast kroon- en brugwerk is het bedrijf momenteel ook 
bezig om Primero veneers te ontwikkelen. Waarschijn-
lijk komen deze volgend jaar op de markt. Bedreigingen 
in de markt, zien vader en zoon niet of het zou een be-
drijf moeten zijn dat een vergelijkbaar product als de 
Primero maakt. “Maar dat is in de afgelopen twintig 
jaar nog niemand gelukt”, benadrukt senior. 
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De afgelopen periode heb ik mij, 

ter voorbereiding op een aantal te 

geven lezingen, verdiept in de achter-

gronden van het kostenonderzoek. 

Zoals eerder vanaf deze plek gemeld, 

ben ik niet ongelukkig met de uitkom-

sten ervan. De oplegde kortingen zijn na-

tuurlijk niet mis, zeker niet waar het de im-

plantologie betreft, maar voor de meeste 

praktijken overkomelijk. Waar ik veel meer in was geïn-

teresseerd, was naar de basis die tot deze korting heeft 

geleid. Wat waren de uitgangspunten om tot een ge-

middelde praktijk te komen?

Met enige ervaring in de statistiek, maar zonder mijzelf 

op dat onderdeel bovenmatige kwaliteiten toe te dich-

ten, heb ik met verbazing kennisgenomen van de uit-

komsten in de dikke rapporten van Deloitte. Het beeld 

dat zich aan mij opdringt is dat meest voorkomende 

praktijken – in de statistiek de mediaan geheten – geen 

afspiegeling zijn van het gemiddelde. Als voorbeeld 

licht ik de huisvestingskosten er maar eens uit. Het blijkt 

dat de gemiddelde praktijk een vloeroppervlakte heeft 

van 180 vierkante meter. Hoeveel behandelkamers 

heeft de gemiddelde praktijk dan wel niet? Acht mis-

schien, of negen? In mijn optiek is de gemiddelde prak-

tijk volledig anders, namelijk veel kleiner. Is het feit dat 

deze kleiner is dan waarvan voor de berekeningen is 

uitgegaan dan niet positief voor het uiteindelijk vastge-

stelde tarief? Hogere kosten leiden immers tot een ho-

gere kostenvergoeding daarin. Echter, omgekeerd is de 

gemiddelde omzet van de gemiddelde praktijk ook niet 

vergelijkbaar met de meest voorkomende praktijken, 

dus dat tempert het gelukkige gevoel van zo-even.

Al met al levert dit onderzoek het meest ultieme bewijs 

op dat de gemiddelde praktijk niet bestaat en dat er 

dus niet kan worden gerekend met één standaardtarief. 

Wat ook bijzonder treurig is, is het feit, dat er 491 pagi-

na’s voor nodig zijn geweest om dit voor iedereen vast-

staande feit te onderbouwen. De geschatte kosten be-

dragen per pagina zes- à zevenduizend euro. Had dit 

geld niet op een betere manier kunnen worden be-

steed? 

nt04_inbedrijf.indd   33 06-03-15   15:32


