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Beste lezer, 
Wilt u een gezondheidscentrum opzetten? Of heeft u 

twijfels of u met uw BV-structuur in het juiste jasje zit? 

Dan nodig ik u graag uit om verder te lezen. In dit nummer 

wordt namelijk aandacht gegeven aan de 10 stappen 

die leiden tot participatie in een gezondheidscentrum. 

Ook wordt ingegaan op de vraag waarom één BV veelal 

geen BV is.

Paulien van Hessen van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra vertelt in 

de rubriek Impressie hoe de SAG al vele jaren een goede gezondheidszorg biedt. 

Uit het interview blijkt ook de gedrevenheid om een goede visie in de praktijk 

vorm te geven. Over de relatie met ons kantoor schrijft Paulien onder andere: 

“De samenwerking tussen de SAG en Van Ree verloopt soepel dankzij open 

communicatie en goede werkafspraken”. 

Dit keer treft u een extra impressie aan. Nicole van Blijdeveen en Herman 

Willems van Dentalhouse gaan in op de manier waarop hun ondernemingen 

met de innovatieve producten in de dentale markt en het digitale tandtechnische 

laboratorium opereren. Zij leveren een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van 

de dentale markt. 

In de rubriek Interview maakt u nader kennis met collega Helene Kok. 

Zij is sinds 2013 werkzaam bij Van Ree HR consultants te Barneveld en de 

enthousiaste vraagbaak voor klanten en collega’s op het gebied van 

salarisadministratie en personeel. Zij ondersteunt u graag met haar frisse kijk 

op lonen en belonen.

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consultants 

en corporate finance specialisten geven u graag advies afgestemd op uw 

persoonlijke situatie.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen MB RB

directeur-partner



Pagina 3

Interview.

Kantoornieuws.

met Helene Kok 

Van Ree Accountants komt naar u toe met nieuwe vestiging

Onlangs hebben wĳ  onze 6e vestiging geopend in Nieuwegein. De opening 

van een nieuwe vestiging past bĳ  het motto van Van Ree Accountants: 

Helder, Bruisend en Vernieuwend. Daarmee onderscheidt ons kantoor zich 

ten opzichte van veel andere accountantskantoren. Helder door de heldere 

communicatie en adviezen, Bruisend vanwege het enthousiaste team en 

Vernieuwend met frisse fi scale en fi nanciële ideeën waarbĳ  het persoonlĳ k 

klantcontact telt! Van Ree Accountants onderscheidt zich ook door sneller 

en fl exibeler te zĳ n dan de grote kantoren en meer expertise te bieden 

dan de kleine kantoren. De nieuwe vestiging slaat een brug tussen de 

bestaande vestigingen in Doorn en Alphen aan den Rĳ n.

Van Ree Accountants verwelkomt twee nieuwe partners

Met ingang van 2018 zĳ n twee nieuwe partners toegetreden tot de Van 

Ree organisatie. Johan Berkouwer en Gerlof de Jong versterken, ieder met 

hun eigen specialisatie, vanuit respectievelĳ k Geldermalsen en Alphen 

aan den Rĳ n de directie. Beiden zĳ n al langere tĳ d als registeraccountant 

werkzaam bĳ  ons kantoor. Met twee nieuwe partners onderstreept Van Ree 

Accountants de ambitie om onze klanten in de eerstelĳ nszorg te helpen 

beter te ondernemen.

Evenementen

• Dental Expo: Van 8 tot 10 maart 2018 zijn wij deelnemer aan de vakbeurs 

voor de totale mondzorg. Wij ontmoeten u graag!

• Huisartsenbeurs: Op zaterdag 7 april 2018 ontbreekt Van Ree 

Accountants ook niet op de huisartsenbeurs. De ontmoetingsplek voor 

onze klanten en nieuwe relaties. Bent u er ook? Vereer onze stand (hal 8, 

stand C055) met uw bezoek.

• Uw praktijk op orde: Samen met een ervaren trainer en adviseur van 

praktijken zijn wij bezig met de ontwikkeling van de cursus: ‘Uw praktijk 

(financieel) op orde’. Deze cursus geeft u praktische handreikingen waar 

u de kwaliteit en de financiële situatie van uw praktijk mee verbetert. 

Wilt u meer weten? Mail dan naar epater@vanreeacc.nl.

Wat vind je belangrijk in je dagelijkse werkzaamheden?

Allereerst het klantcontact. Ik vind het interessant om met klanten in gesprek 

te zijn over de ontwikkelingen in hun organisatie, van hun personeel, in de 

eerstelijnszorg, etc. Daarnaast is het de missie van Van Ree HR Consultants 

om een bijdrage te leveren aan de missie van de klant. De klant kan zijn mis-

sie alleen realiseren bij een optimaal personeelsbeleid. Het is mooi een steen-

tje bij te kunnen dragen aan de missie van de klant. Deze bijdrage leveren we 

onder andere door kennisoverdracht: we houden onze klanten op de hoogte 

van de actuele wetswijzigingen en geven een daarin passend advies. 

Hoe lever jij een frisse kijk op cijfers?

Het proactief meedenken met de klant en het leveren van persoonlijke 

dienstverlening. We spelen in op actuele cao-/ wetswijzigingen zodat de 

Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzor-

gen van de personeels- en salarisadministratie voor onze 

klanten in de eerstelijnszorg. Maandelijks (of per 4 weken) 

werken we de salarisadministratie bij op basis van de door 

de klant aangeleverde gegevens. Daarbij beoordelen we 

ook of de betreffende cao juist wordt toegepast en houden 

we de klant op de hoogte van de actuele wetswijzigingen. 

Verder geven we advies op het gebied van personeel en 

beloning. 

personeelsadministratie actueel blijft. Branchekennis is daarbij van groot 

belang. Als team houden we elkaar op de hoogte van de wijzigingen in de 

branche. Binnen ons team heeft de klant een vast aanspreekpunt bij wie 

hij/zij terecht kan met vragen.

Welk advies geef je aan de eerstelijnszorgondernemers?

De werknemers zijn één van de belangrijkste schakels in een organisatie. 

Het is voor de ondernemer daarom ook goed om in de werknemers te 

investeren. Dat doet de ondernemer onder andere door te zorgen voor een 

goed personeels- en beloningsbeleid. Daarnaast is het goed om je als 

organisatie te onderscheiden: een stukje toegevoegde waarde leveren. 

Wij denken ook daarin met de klant mee. 

Ter afsluiting?

Wilt u ook een frisse kijk op (be)lonen? Neem gerust vrijblijvend contact 

met mij op via 0342 40 02 00 of mail naar info@vanreehrc.nl. Ik denk graag 

met u mee! Uitbesteden loont! 
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Actueel.
Uw praktijk in één BV of in een holdingstructuur met meer BV’s?

Wanneer een praktijkhouder de keus heeft gemaakt om zijn 

praktijk in de BV-vorm uit te oefenen, wordt regelmatig de 

vraag gesteld: “Moet ik mijn praktijk in één BV inbrengen 

of in een holdingstructuur met twee of meer BV’s?”. In dit 

artikel treft u een aantal overwegingen aan waarom wij als 

adviseurs bij Van Ree Accountants vaak zeggen: één BV is 

geen BV.

Eenvoudiger (delen van) uw praktijk overdragen 

Een holdingstructuur is onder andere een mooie structuur als u uw praktijk 

(deels) wilt overdragen. Als u uw praktijk reeds in een BV heeft, met boven uw 

praktijk-BV een holding, dan draagt u de aandelen van uw praktijk-BV over. 

Heeft u een praktijkpand in de holding, dan hoeft de overnemende collega dit 

pand niet over te nemen. Zo kan een financiering vaak eenvoudiger geregeld 

worden en vindt een overdracht makkelijker plaats. Ook is het voordelig dat 

de winst op de verkochte aandelen voor de holding valt onder de deelne-

mingsvrijstelling. U hoeft dan niet direct belasting te betalen, maar pas op het 

moment dat u dividend uitbetaalt aan u privé. 

Het vermijden van risico’s

Mogelijk verricht u meerdere activiteiten of heeft u meerdere locaties waar 

u uw praktijk uitoefent. Met een structuur met meerdere BV’s kunt u risico’s 

beter vermijden. Zo zou u per activiteit of locatie een werk-BV kunnen hebben. 

Gaat het dan niet goed met een locatie dan is het ten eerste administratief 

beter inzichtelijk waardoor u gerichter actie kunt ondernemen, maar een groot 

voordeel is ook dat de gevolgen beperkt blijven tot de betreffende locatie.

Bij een holdingstructuur is het ook mogelijk dat u uw praktijkpand of andere 

waardevolle activa in de holding onderbrengt. Ontstaan er problemen in de 

praktijk-BV (de werkmaatschappij) en heeft u zich als bestuurder volgens de 

wet- en regelgeving gedragen, dan loopt de werkmaatschappij wel risico, maar 

uw praktijkpand en andere waardevolle activa in de holding lopen minder 

risico. 

Zo is het ook mogelijk om eventuele overtollige liquide middelen (dat zijn gel-

den die u niet nodig heeft voor de uitoefening van uw praktijk) in de holding 

onder te brengen en zo in de holding te sparen. Met deze liquide middelen in 

de holding loopt u minder risico bij problemen. Het geld kunt u aan uw hol-

ding overdragen door een dividenduitkering vanuit de praktijk-BV naar de hol-

ding, mits u daarmee niet de continuïteit van de praktijk-BV in gevaar brengt 

en er geen andere belemmeringen zijn om dividend uit te mogen keren. 

Hiervoor dient u een dividenduitkeringstoets te doen. Het is verstandig om bij 

dividenduitkeringen uw fiscaal adviseur te raadplegen. Heeft u het voornemen 

om te investeren in de praktijk, dan kunt u - indien nodig - het in de holding 

geparkeerde geld tegen zakelijke voorwaarden (met het stellen van zekerhe-

den) aan de praktijk-BV uitlenen. 

Voordeel bij meerdere aandeelhouders

Wanneer u in een samenwerkingsverband werkt, door middel van een BV, 

is een holdingstructuur (waarbij elke partner een eigen holding heeft die 

aandelen houdt in de praktijk-BV) ook een goede oplossing. Hiervoor zijn 

verschillende redenen. 

• Uiteenlopende wensen m.b.t. de hoogte van het salaris: Het is mogelijk 

dat u en uw collega’s een verschillend salaris uit de BV willen halen. 

Wanneer u dan een managementopbrengst afspreekt die de praktijk-

BV betaalt aan de persoonlijke holdings, kunnen u en uw collega’s zelf 

bepalen wat de hoogte is van het uit de persoonlijke holdings uit te keren 

salaris. Met één BV heeft u deze flexibiliteit niet. Let op: de hoogte van uw 

salaris moet wel voldoen aan de (fiscale) wetgeving. Overleg ook hierbij 

met uw adviseur. Als uw salaris te laag is, dan loopt u het risico op hoge 

naheffingen. 

• Andere persoonlijke wensen: Het komt voor dat de keus van een collega 

voor een zakelijke auto andere kosten met zich meebrengt dan uw keus. 

Dit is bij een holdingstructuur eenvoudig op te lossen door beiden een 

gelijke vergoeding te verstrekken vanuit de praktijk-BV, terwijl de aanschaf 

van de zakelijke auto of de vergoeding van de autokosten naar privé 

gebeurt vanuit de persoonlijke holdings. 

• Dividenduitkeringen eenvoudig af te stemmen op de persoonlijke situatie: 

Wanneer de onderneming vermogen heeft opgebouwd en het mogelijk is 

om dividend uit te keren, kan dit door de deelnemingsvrijstelling 

onbelast worden uitgekeerd vanuit de praktijk-BV naar de holdings. De 

deelnemingsvrijstelling kan worden toegepast als de holding 5% of meer 

van de aandelen in de praktijk-BV (dochtermaatschappij) heeft. 

Belastingvoordelen

Een BV-structuur met meerdere BV’s kan ook belastingvoordelen opleveren. 

Wanneer de winst van uw BV groter is dan € 200.000 dan stijgt het tarief 

over het meerdere met 5%. Bij meerdere BV’s is het mogelijk om de winst te 

spreiden en zo meerdere keren gebruik te maken van het tariefopstapje tot 
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€ 200.000, waardoor het mogelijk is over de winst boven € 200.000 5% ven-

nootschapsbelasting te besparen.

Zoals al eerder aangegeven is het mogelijk om dividenduitkeringen aan uw 

holding onbelast te doen als de uitkering onder de deelnemingsvrijstelling 

valt. Door liquiditeiten in de holding te parkeren kunt u deze middelen meer 

uit de risicosfeer halen. Mits u minimaal 5% van de aandelen in een dochter-

maatschappij bezit, betaalt u pas dividendbelasting (box II heffing) als u vanuit 

uw holding dividend uitkeert aan u privé. 

Heeft u vermogen in box III, dan kunt u ook belasting besparen door vanuit 

privé geld te storten in uw BV (als eigen vermogen) waardoor u belasting 

bespaart in box III. Dit kan als u meerdere BV’s heeft, maar ook bij één BV. In 

dit artikel ga ik hier niet verder op in; overleg met uw adviseur om de moge-

lijke voordelen en haken en ogen te bespreken.

Conclusie

Een holdingstructuur met meerdere BV’s heeft voordelen. Dit is echter mede 

afhankelijk van uw situatie, activiteiten en toekomstplannen. Laat u infor-

meren over uw persoonlijke situatie om een weloverwogen keus te kunnen 

maken.

Tips / belangrijk:
1. De keus voor meerdere BV’s en een optimale structuur is mede 

afhankelijk van uw persoonlijke situatie, activiteiten en persoon-

lijke toekomstplannen. 

2. Twijfelt u over één of meerdere BV’s? Laat u adviseren. Een 

holdingstructuur bij de inbreng van uw praktijk in de BV kost 

doorgaans minder dan dat u achteraf van één BV naar meerdere 

BV’s gaat.

3. Bij een holdingstructuur dient elke BV ingeschreven te zijn bij 

de Kamer van Koophandel, een eigen administratie te hebben, 

evenals een aparte jaarrekening (met publicatie jaarrekening). 

Dit brengt ook extra kosten met zich mee.

4. Raadpleeg een adviseur over de hoogte van uw salaris. De hoogte 

van het salaris moet voldoen aan de wettelijke eisen, maar dient 

ook binnen de marges fiscaal optimaal te worden bepaald.

5. Raadpleeg ook een adviseur wanneer u dividend uit wilt keren. 

Een dividenduitkering is niet altijd toegestaan. Ook dient er een 

dividenduitkeringstoets gedaan te worden en moet de uitkering 

vastgelegd worden in notulen.
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Eind 2016 is de samenwerking met Van Ree Accountants tot stand gekomen. 

Voor beide partijen was dit een sprong in het diepe. Maar hoewel groot-

schalige huisartsenzorg voor Van Ree een nieuwe sector en een nieuwe setting 

was, toonden zij een grote drive om de samenwerking aan te gaan. Tijdens 

de eerste krachtmeting gaf Van Ree geen kik: controlejaar 2016 werd zeer 

adequaat afgeleverd. De samenwerking tussen de SAG en Van Ree verloopt 

soepel dankzij open communicatie en goede werkafspraken. Ten gunste van 

de bezetting van beide partijen, zullen  we controlejaar 2017 wederom rond 

juni  afronden. Ik verwacht dat de SAG voor de komende jaren een accountant 

in huis heeft die ons zowel op financieel als fiscaal gebied van dienst zal zijn.

Impressie.
Introductie over de Stichting 
Amsterdamse Gezondheidscentra 
door Paulien van Hessen

We moeten samenwerken en 
gezamenlĳ k aanspreekbaar zĳ n. 

De SAG heeft, naast het leveren van optimale reguliere zorg, als missie 

het realiseren van de Triple Aim doelstellingen: betere gezondheid van de 

populatie, betere (kwaliteit van) zorg, en lagere / gelijkblijvende kosten. 

Samen met haar Amsterdamse en landelijke partners wil de SAG voorkomen 

dat betaalbaarheid en daarmee toegankelijkheid van zorg verder onder druk 

komen. Dit in het bijzonder voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 

De SAG streeft er daarom naar de eerstelijnszorg zo doeltreffend mogelijk 

in te richten. 

De SAG is overtuigd van het belang dat de aanspreekbaarheid binnen 

de eerstelijnszorg verbetert: wanneer je als huisartsenzorg over 15 jaar 

nog relevant wilt zijn, zul je echt moeten zorgen dat bijv. ziekenhuis en 

wijk verpleging in één keer afspraken kunnen maken met álle huisartsen, 

in plaats van 300 afspraken, namelijk per huisartsenpraktijk. Andere huis-

artsengroepen delen gelukkig die visie. We moeten samenwerken en 

gezamenlijk aanspreekbaar zijn. Dat betekent onherroepelijk dat je als 

huisarts een stukje van je autonomie moet opgeven. Overigens betreft het 

hier alleen bedrijfsmatige autonomie: in de spreekkamer blijft de profes-

sionele autonomie natuurlijk gewoon overeind. 

Op dit moment is je onttrekken aan allerlei vormen van samenwerken in de 

praktijk nog nauwelijks een probleem. Ik denk dat het slim stimuleren van 

samenwerken, met allerlei incentives, gaat helpen. De belangen van de 

individuele beroepsbeoefenaren en de vragen vanuit de maatschappij zullen 

gelijk moeten gaan lopen. De diverse beleidsmakers (VWS, NZa, ZN, zorg-

verzekeraars) hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, maar de grootste 

opgave ligt bij de aanbieders zelf en hun beroepsverenigingen

Al meer dan 40 jaar biedt de SAG optimale en persoonlijke 

gezondheidszorg. Onze gezondheidscentra zijn stevig gewor-

teld in de wijk. Het uitgangspunt van de SAG is dat iedereen 

in zijn of haar eigen omgeving een beroep moet kunnen 

doen op goede gezondheidszorg in de volle breedte. Dit 

betekent dat je zoveel mogelijk verschillende zorgspecialis-

men zoals een huisarts, het consultatiebureau en ouderen-

zorg, onder één dak kunt vinden op een plek centraal in je 

buurt. Het zorgaanbod is zo goed mogelijk afgestemd op de 

wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners en dus legt 

elk van onze zestien gezondheidscentra zijn eigen accenten. 

Daarentegen hebben alle centra één ding gemeen: een 

aantal belangrijke kernwaarden. Onze zorg is laagdrempelig, 

integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en 

gebaseerd op partnerschap. 
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Specialisme.

Bij veel eerstelijnszorgondernemers leeft de vraag of zij in moeten stappen 

bij een gezondheidscentrum. Is het voor mij interessant om met mijn praktijk 

daarin te participeren? Veel vragen komen dan naar boven. Hoe gaat u van 

diverse praktijken naar een gezondheidscentrum? Wij helpen en begeleiden u 

graag zodat u de juiste beslissingen neemt. Hierna lichten wij de 10 stappen 

naar een gezondheidscentrum toe.

Het ontstaan van deze 10 stappen naar een gezondheidscentrum

Als kantoor zijn wij één van de experts van de SRA-BiZ Branche Expertgroep 

Medisch. Deze groep bestaat uit accountants en fiscalisten die werkzaam 

zijn bij SRA-kantoren, gespecialiseerd in het adviseren van zorgondernemers. 

Gezien de vragen van klanten hebben de experts van de branchegroep, met 

medewerking van professionals in het opzetten van een gezondheidscentrum, 

een 10-stappen plan ontwikkeld. Hieronder treft u een samenvatting aan.

Fase 1: De verkenning
STAP 1 ➠ Starten met de algemene oriëntatie: U kijkt dan naar hoe u het 

opzetten van een gezondheidscentrum aan zou willen pakken, naar de indi-

viduele belangen van de mogelijke participanten en naar de organisatorische 

en financiële consequenties voor uw praktijk en samenwerking. 

RESULTAAT: mogelijke participanten zijn goed geïnformeerd over de 

(on)mogelijkheden van het gezondheidscentrum.

STAP 2 ➠ Inventarisatie van relevante aspecten: Individuele exploratie 

van visie/doelstellingen betreffende huisartsenzorg, huisartsen en andere 

deelnemers, praktijkorganisatie, financiële (on)mogelijkheden, huisvesting. 

RESULTAAT: overzicht van visie en mitsen van alle deelnemers.

STAP 3 ➠ Oriëntatie met mogelijke samenwerkingspartners: Bespreken 

van doelstellingen, eerste onderhandeling, gewenste externe ondersteuning, 

afspraken. 

RESULTAAT: Keuze voor mogelijke gezondheidscentrum partner(s) en 

afspraken over ontwikkelingstraject.

STAP 4 ➠ Uitgebreide inventarisatie huidige situatie: Nadere detaillering, 

o.a. huidige praktijkorganisaties, knelpunten, (juridische) afspraken, finan-

ciën, huisvesting, ontwikkelingen in de regio.

RESULTAAT: Overzicht van gemakkelijk en moeilijk overbrugbare verschillen.

Fase 2: Het concretiseren van plannen
STAP 5 ➠ Bepalen gemeenschappelijke uitgangspunten: Vaststelling van 

o.a. de praktijkorganisatie, personeel, taakverdeling, financiën, huisvesting, 

juridische aspecten, ontwikkelingen op langere termijn. 

RESULTAAT: Conclusies op hoofdlijnen voor een gezondheidscentrum.

STAP 6 ➠ Uitwerken financiën: Vaststellen gewenst maximaal investerings-

niveau (ook ingeval huur), bepalen verschillen t.o.v. reële getallen, overleg en 

onderhandelen (grondprijs, parkeren) met gemeente, met bank, met derden 

(bv. zorgverzekeraar), plannen investeringsmomenten ter maximale benutting 

fiscale investeringssubsidies, keuzebepaling “koop of huur”.

RESULTAAT: Besluitvorming over “go of no go”.

STAP 7 ➠ Uitwerken huisvesting: Alle huisvestingsaspecten, van vergunning-

aanvraag tot eindafrekening.

RESULTAAT: Start (ver)bouw.

STAP 8 ➠ Concrete werkafspraken: Afspraken over praktijkorganisatie, 

taakverdeling, aanschaf apparatuur, inrichting, inhuizing.

RESULTAAT: Draaiboek inhuizing en overzicht gezondheidscentrum-

praktijkorganisatie.

Fase 3: De uitvoeringsfase
STAP 9 ➠ Inhuizing in gezondheidscentrum: Uitvoeren draaiboek met 

speciale aandacht voor informeren van patiënten.

RESULTAAT: Een soepele start van het gezondheidscentrum.

STAP 10 ➠ Een goed gezondheidscentrum: Regelmatige evaluatie, 

vaststellen van inspirerende en haalbare doelen, aandacht voor 

communicatie en samenwerking.

RESULTAAT: een stimulerende, duurzame en plezierige werksituatie.

U ziet, het zijn 10 grote stappen, die u naar een prachtig gezondheidscentrum 

kunnen leiden. Ook op financieel gebied zijn er veel keuzes te maken. Te 

denken valt aan het kopen of huren van het onroerend goed, welke onderne-

mingsstructuur, hoe worden de kosten gedeeld, is er sprake van BTW of niet 

etc. Wij helpen u graag de juiste keuzes te maken.

In 10 stappen naar een gezondheidscentrum
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Colofon.
Reemedie is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants is
niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van eventuele onjuiste berichtgeving. 
Voor nadere informatie over de 
onderwerpen in deze uitgave kunt 
u contact opnemen met uw 
contactpersoon.

Aangesloten bij               en

grootste struikelblok voor de introductie van deze nieuwe technieken in de 

praktijk zijn de praktijkhouders en de medewerkers zelf. Houd rekening met 

een leercurve. De mogelijkheden breiden snel uit. Als je nu instapt ontwikkel 

je met die mogelijkheden mee. Een stap-voor-stap strategie is een goede 

strategie voor personeelsmanagement, maar ook voor financieel management. 

Kies altijd voor een open systeem. Wereldwijde ontwikkelingen zijn via internet 

goed te volgen en met een open systeem snel te implementeren. Hiermee kan 

de praktijk zich in de toekomst onderscheiden.

Software maakt het verschil. Zoek een partner die een optimale ondersteuning 

biedt voor software oplossingen en ondersteuning. Dentalhouse doet dit.

4) Hoe zijn jullie ervaringen met Van Ree?

Als ondernemer ben je vaak gefocust op operationeel management. Bij 

digitale technieken is het financieel management net zo belangrijk. Daarbij 

biedt Van Ree uitgebreide ondersteuning, niet alleen aan ons als klant, maar 

ook richting de bank voor de financiering van de bedrijfsmiddelen.

Bovendien kent Van Ree de zorgmarkt, waardoor we één taal spreken; voor 

ons is Van Ree dan ook een goede gesprekspartner bij het bepalen van onze 

strategie voor de toekomst. 

5) Tot slot

Flexibiliteit is de sleutel tot succes. Niet de grootte van de onderneming of 

het kapitaal wat er achter zit, maar het bedrijf wat zich het best aan kan 

passen aan de voortdurende en snelle veranderingen zal uiteindelijk succes 

hebben en overleven.

Impressie.
door Nicole van Blĳ deveen en 
Herman Willems van Dentalhouse 

1) Kun je iets vertellen over (de historie van) jullie onderneming?

In 2005 zijn we via een overname begonnen met een groothandel in 

producten voor de tandprothetiek. Ons eigen merk afdrukmateriaal, 

Sil-A-Copy® heeft daarin nationale bekendheid. In 2011 zijn we ons gaan 

richten op de CAD/CAM-ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Toen is 

de basis gelegd voor het business model van de huidige onderneming die nu 

onder de familienaam Dentalhouse opereert. Het business model bestaat uit 

een samenwerkingsverband van de volgende bedrijven: (1) Blijdent BV levert 

CAD/CAM-apparatuur en –materialen, (2) Digidenture BV is een service 

laboratorium en freescentrum en (3) de Academie voor Mondprothetiek is 

een opleidingscentrum voor dentale professionals. Daarnaast hebben wij de 

vertegenwoordiging van compatibles voor de implantologie. 

2) Wat houdt jullie nu bezig?

De kwaliteit van leven van de patiënt en het ontwikkelen van (digitale) 

workflows. Dat doen we samen met onze klanten. “De patiënt centraal” 

nemen we heel serieus. We zijn heel enthousiast over digitalisering, maar 

het moet wel ten goede komen van de patiënt. 

Dentalhouse is de specialist op het gebied van mondprothetiek in Nederland, 

dus daar ligt onze focus. Een mooie ontwikkeling daarin is de introductie van 

een nieuwe en betaalbare mondscanner. Hiermee wordt ons werkgebied uit-

gebreid naar de ontwikkeling van volledig digitale workflows van kroon- en 

brugwerk, implantaatgedragen constructies, en partiële protheses.

We geven veel cursussen op het gebied van CAD software. We zijn dealer 

van ExoCad. Om onze klanten deze software maximaal te laten benutten 

is een gedegen opleiding nodig. Deze verzorgen wij van A tot Z. 

Als laatste zijn we bezig met het uittesten van de mogelijkheden van 

3D printers. We hebben in ons bedrijf vier 3D printtechnieken. In ons 

R&D-laboratorium onderzoeken we de mogelijkheden en beperkingen van 

elke techniek binnen de tandheelkunde.

3) Wat geef je graag aan je praktijkhouders en ondernemers mee?

De verwachting is dat tandtechniek vóór 2025 volledig digitaal zal zijn. Het 
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