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ook dat het resultaat met 5,5% daalt?’’
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Waarde lezer, 
Bent u de commerciële zorgondernemer in de “eerstelijns”? 

Houdt u zich bezig met vragen zoals: hoe krijg ik meer 

nieuwe patiënten in mijn praktijk of hoe vergroot ik mijn 

omzet per patiënt? Best wel interessant toch? Collega Johan 

Arends zet u mogelijk aan het denken met zijn column over 

“De commerciële tandarts!?”

En als we het toch over “aan het denken zetten” hebben: De adviseurs van 

Van Ree Accountants zetten u graag aan het denken. Met deze uitgave willen 

we u na laten denken over de mogelijkheden voor kostenbesparingen. Gezien 

de tariefsdaling bij de tandartsen is dit voor velen van hen een must; maar ook 

voor huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners is het goed om na 

te denken over kostenbesparingen. Uit de praktijk blijkt dat hiervoor nog veel 

eenvoudige mogelijkheden zijn.

Jeroen Plaisier, de ondernemende tandarts van Centrum voor Tandheelkunde 

Maarn geeft u in “Impressie” een kijkje in zijn praktijk. U krijgt een indruk hoe 

hij in zijn praktijk omgaat met de recente ontwikkelingen. 

Een van onze relatiebeheerders die al vele jaren zijn klanten naar tevredenheid 

bedient is Jan Lobbezoo. U leest in het met hem gehouden interview hoe hij 

groeide van assistent naar accountant en adviseur in hart en nieren. 

Wij wensen u veel leesplezier! Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact 

met ons op.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen RB MB, directeur 
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Even de balans opmaken. Iets wat Jan Lobbezoo voor 

veel van zijn cliënten doet. Tijd voor een nadere kennis-

making met hem.

Interview.

Kantoornieuws.

met Jan Lobbezoo AA

Dag van de Praktĳ khouder voor Huisartsen 2 juni 2015 

Als u deze Reemedie in handen krĳ gt is de Dag van de Praktĳ khouder voor 

Huisartsen al achter de rug. Ons kantoor was niet alleen sponsor van deze dag, 

maar leverde ook een inhoudelĳ ke bĳ drage. Cor Jansen ging in op ‘kansen zien in 

uw jaarrekening’. Wilt u deze kansen ook benutten? Neem dan contact met hem op 

en ervaar zelf de kansen.

Startende praktĳ khouders

Welke stappen moet u nemen om de praktĳ k te starten of over te nemen? Hoeveel 

waarde heeft de praktĳ k die u wilt kopen? Bĳ  de start komt er veel op u af. Met Van 

Ree Finance Consultants heeft ons kantoor specialisten in huis die u graag helpen 

bĳ  het maken van de juiste stappen. Maakt u gerust een vrĳ blĳ vende afspraak. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met Mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

Ingrĳ pende wĳ ziging arbeidsrecht

Met ingang van 2015 is het arbeidsrecht ingrĳ pend gewĳ zigd. Ook zĳ n de fi scale 

regelingen rondom belonen nogal gewĳ zigd. Wĳ  hebben specialisten in huis die 

alles weten over de regelgeving, de nog komende veranderingen en wat dit voor ú 

betekent. De specialisten van Van Ree HR Consultants staan u graag te woord. 

Praktĳ kscan vernieuwd

Als medicus bent u druk met uw praktĳ k en uw patiënten. Het hebben van inzicht 

in de kosten is er vaak niet of te weinig, terwĳ l dit één van de bouwstenen is van 

een fl orerende praktĳ k. Om hier wat aan te doen heeft Van Ree Accountants de 

praktĳ kscan in het leven geroepen. Deze praktĳ kscan geeft aan de hand van 50 

vragen inzicht in de risico’s die een praktĳ k loopt op het gebied van fi nanciën, 

personeel, informatiesystemen, huisvesting en het patiëntenbestand. Met de 

vernieuwde praktĳ kscan is het ook mogelĳ k om te kĳ ken op welke kosten u kunt 

besparen! 

Wie is Jan Lobbezoo?

Ik werk nu bijna 6 jaar bij Van Ree Accountants. Ik ben begonnen als assi-

stent en inmiddels ben ik relatiebeheerder. Begin dit jaar heb ik de studie 

Accountants-Administratieconsulent met succes afgerond en mag ik mij 

accountant noemen. Naast mijn cliënten in de brede MKB sector, richt ik 

mij op de medische sector, voornamelijk de specialisten/artsen in de eerste-

lijnszorg. Ik vind het boeiend om specialisten die goed in hún vak zijn, op 

administratief gebied bij te staan en van de nodige adviezen te voorzien. 

Op deze manier ontzorg ik de specialist, zodat hij zich volledig kan richten 

op zijn zorgtaken.

 

Hoe lever je een frisse kijk op cijfers?

Ondernemen is net autorijden: vooruitkijken, met zo nu en dan een blik in de 

achteruitkijkspiegel om hier lering uit te trekken. Ik probeer me te verdiepen 

in de interesses en bezigheden van mijn cliënten om zo toegevoegde waarde 

te kunnen leveren. Als ik weet wat er speelt, kan ik hierop anticiperen en zo 

nodig adviezen geven. Belangrijk is om proactief mee te denken. Een voor-

beeld hiervan is dat ik begin dit jaar voor mijn tandartsen een overzicht heb 

gemaakt waaruit blijkt wat de invloed van de tariefsdaling van 5,5% op hun 

resultaat is. Op deze manier kun je tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Welk advies geef je aan specialisten in deze tijden van grote 

veranderingen?

Belangrijk is om altijd actueel te zijn. Inspelen op de recente ontwikkelingen 

kan alleen als de financiële administratie periodiek bijgewerkt wordt. Het is 

belangrijk om deze cijfers goed te analyseren. Voor veel van mijn cliënten 

doe ik dit periodiek. Op deze manier kun je knelpunten bijtijds vertalen naar 

kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Blijf jezelf en probeer je te onder-

scheiden van anderen. Soms zit dit in een klein stukje toegevoegde waarde. 

Op deze manier kennen je cliënten je en weten ze ook wat ze te wachten 

staat. Niets is belangrijker dan een goede band met je cliënten.

Ter afsluiting?

Ieder zijn vak of specialiteit. Ik krijg er energie van om voor specialisten de 

balans op te maken en deze van de nodige adviezen te voorzien. Ik hoop 

dit ook nog lang te kunnen doen. Bent u benieuwd naar een verdere kennis-

making of naar de frisse kijk op úw cijfers, op úw balans? Neem dan contact 

met mij op. 
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Actueel.
door Henri Verhoef

De praktijk van kostenbesparing
De tarieven voor medische behandelingen staan steeds vaker ter discussie, 

tariefsverlagingen worden doorgevoerd en overheid en zorgverzekeraars 

snijden in uitgaven en vergoedingen. Hoe speelt u in op deze veranderingen? 

Hebt u de risico’s en gevolgen voor uw praktijk goed in beeld of is dit niet uw 

zorg en houdt u zich daar niet mee bezig binnen uw praktijk? Wellicht goed 

om eens na te denken over het in de praktijk brengen van kostenbesparing!

Kostenbesparing

De afgelopen jaren zijn medische centra en andere samenwerkingsverbanden 

als paddenstoelen uit de grond geschoten, met als hoofddoel natuurlijk bun-

deling van krachten en specialismen en meerdere zorggebieden onder één 

dak. Een ander doel was kostenbesparing; maar hoe pakt  dat inmiddels uit 

in de praktijk? Bespaart u als huisarts, tandarts of medisch specialist nu ook 

daadwerkelijk meer? Of is er sprake van een gedeeltelijke besparing en is er 

nog meer besparing mogelijk? 

Om dit inzichtelijk te krijgen én te houden is het van groot belang om een 

actuele administratie te  hebben om zo actueel inzicht te houden in uw gehele 

praktijkvoering. Het gaat daarbij niet alleen om vastlegging van de baten 

en lasten maar juist ook om eens een vergelijking te maken met andere 

praktijken, risico’s van buiten de praktijk in kaart te brengen en de periodieke 

kosten van contracten e.d. in kaart te brengen. 

Een frisse kijk op uw praktijk

Met een frisse kijk op uw praktijk worden juist die zaken in beeld gebracht die 

u extra inzicht geven in de kosten van uw praktijk. Om met een frisse kijk uw 

praktijk in kaart te brengen hebben we een prachtige praktijkscan ontwikkeld. 

Zoals de huisarts de bloeddruk meet en de tandarts de controle van het gebit 

verzorgt, zo controleren wij de financiële gezondheid van uw praktijk. Waar 

liggen uw praktijkrisico’s? Op het gebied van uw financiën, uw administratie, 

uw personeel of op het gebied van de automatisering van uw praktijk? De 

praktijkscan geeft u inzicht! 

Hoe werkt de praktijkscan?
In een gesprek van ongeveer een uur nemen wij, samen met u, uw praktijk 

onder de loep. Dit doen wij aan de hand van ruim 50 vragen, waardoor 

inzichtelijk wordt welke risico’s u in uw praktijk loopt op diverse gebieden en 

hoe het kostenniveau van uw praktijk zich ontwikkelt ten opzichte van uw 

collega’s. Op basis hiervan bepalen wij samen met u waar uw aandacht het 

meeste naar uit moet gaan.

Tip: Laten we eens samen de vinger aan de pols houden; vraag de praktijks-

can aan bij één van onze adviseurs! 

Meten is weten

De risico’s in kaart brengen en de spoedeisende zaken meteen behandelen is 

één, maar het vervolgplan opstellen om de kosten te bewaken en voortdurend 

blijven meten is een tweede! Het is daarom raadzaam om vooraf budgetten 

vast te stellen om periodiek de resultaten en de vorderingen op dit gebied in 

kaart te brengen. Door budgettering van de kosten en vergelijking van de 

werkelijke kosten met de budgetten denkt u, en/of uw praktijkmanager, 

bewust na over de ontwikkeling van de kosten. Stel daarom duidelijke doelen 

vast in een jaarlijkse begroting en breng de uitkomsten en analyses in beeld in 

een managementrapportage om grip op de kosten te houden/krijgen.

Tariefsverlagingen mondzorg (1 juli 2015)

Naar aanleiding van het onderzoek van de NZA bij de tandartspraktijken 

worden per 1 juli 2015 de tarieven in de mondzorg verlaagd met ca. 5,5%. 

Dat deze tariefsverlaging invloed heeft op de praktijkinkomsten is wel 

duidelijk. Maar betekent deze tariefsverlaging alleen een daling van 5,5% 

van de omzet? Het antwoord daarop is: Nee! Daarom is dit voor u als tandarts 

zeker een moment om hier met uw adviseur eens goed naar te kijken. Uit 

berekeningen waarmee wij de tariefsverlaging in kaart brengen blijkt dat de 

gevolgen van de omzetdaling voor het bedrijfsresultaat veel groter zijn dan 

5,5% tariefsverlaging. Het effect kan wel oplopen tot 20% daling van het 

bedrijfsresultaat. Weet u wat de invloed op uw praktijk is, en hebt u al 

maatregelen genomen om deze (netto) inkomensdaling op te vangen, 

kostenbesparingen door te voeren etc.?

Hoe gaat u om met kostenbesparing?

Wellicht zijn er naar aanleiding van dit artikel een aantal alarmbellen gaan 

rinkelen of bent u na gaan denken over de kosten in uw praktijk. Dan is uw 

vraag wellicht: Hoe realiseren wij kostenbesparingen in onze praktijk?  U bent 

dagelijks bezig met de optimale zorgverlening aan uw patiënten waardoor het 

ondernemerschap op een wat lager pitje komt te staan. Om een juiste balans 

te vinden, de praktijk optimaal te laten draaien en kostenbesparing te realise-

ren helpen wij u graag (actueel) inzicht te krijgen! 

Neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs voor een (vrijblijvende) 

controleafspraak! 
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De risico’s in kaart brengen 
en de spoedeisende zaken 
meteen behandelen is één, 
maar het vervolgplan 
opstellen om de kosten te 
bewaken en voortdurend blĳ ven 
meten is een tweede!
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verhogen vanuit uw bestaande patiëntenbestand. Misschien hebt u het al heel 

druk en zegt u: Ik wil helemaal niet meer patiënten. Maar kunt u niet een deel 

van uw werkzaamheden uitbesteden aan uw assistenten of bijvoorbeeld aan 

uw mondhygiëniste, zodat u zich meer kunt richten op de meer complexere en 

rendabelere behandelingen/consulten? 

Het voordeel van het bezig zijn met omzetgenererende activiteiten is ook 

dat u bezig bent met positieve dingen. Kostenbesparingen zijn nuttig, maar 

leveren soms ook een negatief sentiment op. Commercie zorgt voor een 

positieve drive, wat ook weer zorgt voor positieve aandacht voor de bestaande 

patiënten. 

Ik hoop dat u inspiratie opdoet om een commerciële tandarts te worden die, 

behalve naar  kostenbesparingen, ook kijkt naar omzetverhogende activiteiten; 

uiteraard met behoud van de kwaliteit! Bent u of wordt u de commerciële 

tandarts die tips heeft voor zijn/haar collega’s?

Column.
door Johan Arends

De commerciële tandarts!?
De tandartsbranche is in beweging. De tarieven gaan omlaag, waar-

door de omzetten dalen. Een eerste maatregel die vaak wordt geno-

men om de omzetdaling op te vangen, is het snijden in de kosten. 

Ondernemers hebben vaak te weinig oog voor de mogelijkheden om 

de omzet te verhogen. Dit speelt wellicht ook binnen uw tandartsprak-

tijk. Uiteraard bent u al gericht op het efficiënt inzetten van uw tijd; 

maar hebt u ook weleens gedacht aan de mogelijkheid om patiënten 

actief te benaderen? 

Regelmatig hoor ik dat mensen verhuizen en toch bij hun tandarts blijven 

omdat ze die gewend zijn. Soms rijden mensen zelfs een half uur om naar 

de tandarts te gaan, terwijl ze hun huisarts wel hebben ingewisseld voor een 

huisarts in de buurt. Toch vreemd dat mensen niet van tandarts wisselen als 

ze gaan verhuizen?

Tandartsen kunnen hierbij mogelijk ook zelf een actievere rol vervullen. Als 

bijvoorbeeld in de buurt van uw praktijk een nieuwe wijk is gebouwd, gaat u 

dan actief de mensen in deze wijk benaderen om cliënt te worden? Belegt u 

een avond en presenteert u zich als tandarts voor deze nieuwe wijk?

Naast het benaderen van de mensen in een nieuwe wijk kunt u natuurlijk 

altijd een avond beleggen met een interessant onderwerp. Zoals Van Ree 

Accountants relatieavonden en seminars organiseert en daar actualiteiten 

behandelt, zou ook een tandarts dat kunnen doen. Mogelijke onderwerpen 

zijn bijvoorbeeld: het belang van mondhygiëne, nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van ‘gaatjes’ vullen, een kunstgebit en nu?, welke tandpasta moet ik 

gebruiken? 

U vraagt zich ongetwijfeld af: Wat is nu de toegevoegde waarde van zo’n 

patiëntenavond? Allereerst zorgt dit voor patiëntenbinding, maar het verhoogt 

ook de klanttevredenheid. En een tevreden patiënt is de beste ambassadeur 

die u zich kunt wensen! Wat zullen de patiënten op een andere manier over 

u als tandarts praten?! Uiteraard kunt u ze ook een kijkje geven in uw eigen 

‘keuken’ en de mensen laten zien hoe u de controle van een gebit verricht!

Behalve door het werven van nieuwe patiënten kunt u uw omzet wellicht ook 
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Specialisme.
De tariefsdaling van 5,5% - door Jan Lobbezoo AA

Of het nog steeds niet genoeg is: Na nog geen jaar worden de vrije tarieven 

alweer teruggedraaid. En nu, in 2015, krijgen we te maken met een tariefs-

daling van 5,5%. Wat zal het volgende zijn? Betekent een tariefsdaling van 

5,5% ook dat het resultaat met 5,5% daalt? Nee. We zetten een en ander 

hieronder op een rij met een uitgewerkt getallenvoorbeeld.

Brutomarge

Als uitgangspunt bij de tariefsdaling wordt de omzet exclusief techniekkosten 

genomen, omdat deze kosten 1 op 1 (zonder winstopslag) worden doorbere-

kend. In dit voorbeeld gaan we uit van € 500.000 omzet. Wanneer we stellen 

dat zowel de techniekkosten als de materiaalkosten 10% van de brutomarge 

(exclusief techniekkosten) bedragen, betekent dit dat de brutomarge als 

gevolg van een tariefsdaling van 5,5% daalt met 6,5%. Alweer een extra 

procentpunt resultaatdaling te pakken!

Bruto resultaat

Om het resultaat te berekenen dat onderaan de streep overblijft moeten de 

overige bedrijfskosten nog in kaart worden gebracht. Hieronder vallen alle 

kosten die niet 1 op 1 te linken zijn aan de omzet. Stel dat deze kosten 60% 

van de omzet bedragen, dan blijft onderaan de streep vóór tariefsdaling 40% 

over. Bij een tariefsdaling van 5,5% blijft er 36,5% over. Deze daling van het 

resultaat uitgedrukt in een percentage betekent dat er 13,8% minder resul-

taat overblijft. Voor alle duidelijkheid: Een daling van de omzet als gevolg 

van de tariefsdaling van 5,5% betekent een daling van het netto resultaat 

met 13,8%.

Toch een voordeel?

Er is toch nog een voordeel: Hoe meer er verdiend wordt, hoe meer belasting 

er betaald moet worden. In dit voorbeeld met een daling van het resultaat, 

betekent het dat er minder belasting betaald hoeft te 

worden. Wanneer ik in dit voorbeeld uitga van de hoogste 

belastingschijf betekent het dat er sprake is van een netto 

daling van het resultaat van 7,6%. Dit komt neer 

op ruim € 15.000 netto per jaar. 

Tandarts medewerker

Als u een tandarts medewerker in dienst hebt die zijn honorarium krijgt uit-

betaald op basis van de door  hem gegenereerde omzet betekent dit dat zijn  

honorarium ook daalt met 5,5% omdat de bruto-omzet daalt  met hetzelfde 

percentage. Als we bij het hierboven gegeven voorbeeld een gedeelte van de 

salariskosten nemen als waarneemkosten, betekent dit dat uw totale kosten 

iets dalen omdat de waarneemkosten met 5,5% dalen. De daling die uw 

waarnemer heeft is bruto 5,5%. U houdt onderaan de streep echter bruto 

11,4% minder over. Het is dus van belang dat u met uw waarnemer om tafel 

gaat als u deze daling niet volledig zelf voor uw rekening wilt nemen.

Wat te doen?

Wanneer u deze tariefsdaling niet volledig op uw resultaat wilt laten druk-

ken, betekent dit dat er aan de kostenkant besparingen gerealiseerd moeten 

worden. 

 • Zorg ervoor dat uw agenda goed gevuld is door extra patiënten aan te 

  trekken of door kortere openingstijden. Wanneer uw praktijk niet 

  geopend is, zijn de grootste kostenposten (personeel) verdwenen. Zorg 

  voor een juiste taakdelegatie en taakinvulling van uw assistenten.

 • Analyseer uw praktijkkosten. Hier valt over het algemeen meer op te 

  besparen dan vaak gedacht wordt. Vaak is er sprake van onnodige 

  kosten, die derhalve voorkomen kunnen worden. Als de tijd hiervoor 

  bij u ontbreekt, schakel dan een besparingsadviseur in (zie ook het 

  artikel over besparingsmogelijkheden).

 • Bespaar op uw privé uitgaven. Dit hoeft niet direct te leiden tot 

  versobering van uw levensstijl of vermindering van uw levensvreugde. 

  Ook in de privésfeer worden vaak onnodige kosten gemaakt, die 

  makkelijk vermeden kunnen worden of verlaagd kunnen worden.

€ € € €

Bruto-omzet 550.000  110,0% 550.000  116,4%

Af: 5,5% tariefsdaling -27.500  -5,8%

Af: omzet techniek 50.000    10,0% 50.000    10,6%

Netto-omzet 500.000  100,0% 472.500  100,0%

Materiaalkosten 50.000    10,0% 50.000    10,6%

500.000  422.500  

Personeelskosten 205.000  41,0% 205.000  43,4%

Huisvestingskosten 10.000    2,0% 10.000    2,1%

Exploitatiekosten 5.000      1,0% 5.000      1,1%

Verkoopkosten 5.000      1,0% 5.000      1,1%

Autokosten 5.000      1,0% 5.000      1,1%

Kantoorkosten 10.000    2,0% 10.000    2,1%

Algemene kosten 10.000    2,0% 10.000    2,1%

250.000  50,0% 250.000  52,9%

250.000  222.500  

Afschrijvingen 30.000    6,0% 30.000    6,3%

Rente 20.000    4,0% 20.000    4,2%

50.000    50.000    

Resultaat voor belasting 200.000  40,0% 172.500  36,5%

Lagere winst 27.500    13,8%

Belasting'voordeel' 12.298    

Netto daling 15.202    7,6%

Inclusief 5,5% tariefsdalingHuidige exploitatie
Getallenvoorbeeld
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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 kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
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

Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

Accountants aan tafel gaan zitten. Omdat onze resultaten elk kwartaal worden 

bijgewerkt, konden we al vroeg in het jaar beoordelen wat de financiële conse-

quenties voor onze praktijk zouden zijn. Van Ree heeft dat voor ons op een rij-

tje gezet en op basis daarvan zijn wij het gesprek met de medewerkers aange-

gaan. Want dat een tariefsdaling van 5,5% bij toenemende vaste lasten (denk 

aan stijgende personeelskosten) een veel grotere impact op het resultaat heeft 

dan 5,5%, zal ieder duidelijk zijn. In de besprekingen met Cor Jansen en Jan 

Lobbezoo, werd uitgebreid aandacht besteed aan zaken die misschien nog 

beter geregeld kunnen worden en het leuke is dat we daarbij elkaar soms ook 

verrasten en er zo een dynamisch proces van kennis en ervaring uitwisselen 

ontstond. Een frisse ervaring!

4. Welke plannen heb je voor de toekomst?

Onze ambitie voor de toekomst ligt met name op het vlak van het perfectio-

neren van de tandheelkundige zorg die wij onze patiënten bieden. Zo wordt 

binnenkort gestart met het werken met een zogenaamde digitale mondscan, 

waarbij het ouderwetse en vaak belastende ‘happen’ tot het verleden behoort 

en er met zeer grote precisie door de tandtechnieker kroon- en brugwerk kan 

worden vervaardigd. Kijken we naar een termijn van 5 tot 10 jaar, dan ver-

wacht ik dat er in die periode een collega/ondernemer naast mij in de praktijk 

zal werken, met het doel deze op termijn te gaan overnemen. Het zou fijn zijn 

om rond mijn 60e de rollen om te keren en meer tijd aan mijn grote passie 

zeilen, te kunnen gaan besteden. 

Impressie.
Centrum voor Tandheelkunde Maarn

1. Kun je iets vertellen over Centrum voor Tandheelkunde Maarn?

Inmiddels bijna 12 jaar geleden verkocht ik mijn grote praktijk in Papendrecht 

en kocht een veel kleinere praktijk in Maarn terug. Het idee was die kleinere 

praktijk te gaan combineren met bijvoorbeeld 1 dag in de week lesgeven. 

Het liep allemaal anders: De praktijk verhuisde binnen een half jaar naar het 

nieuw gebouwde gezondheidscentrum en na een samenwerking van 2 jaar, 

werd de praktijk van een collega overgenomen. Inmiddels is Centrum voor 

Tandheelkunde Maarn een bloeiende onderneming waar 5 tandartsen met 

ieder een eigen specialisatie een regiefunctie vervullen voor bijvoorbeeld 

orthodontie, angstbehandeling en implantologie. Specialiteit van mijzelf is 

cosmetische tandheelkunde. Hiervoor komen patiënten uit de verre omtrek 

speciaal naar Maarn.

2. Vrije tarieven, 5,5% tariefsdaling. Hoe gaan jullie om met deze 

veranderingen? 

De afgelopen jaren werden ook wij door de crisis gedwongen kritisch naar 

onze bedrijfsvoering te kijken. Zeker met een grote praktijk als de onze met 

veel vast personeel, is het ondernemen van essentieel belang. We hebben 

dan ook op een aantal fronten een efficiëntieslag gemaakt. Zo werden taken 

herverdeeld en is daarmee een dure praktijkmanager overbodig geworden. 

Bijkomend voordeel daarvan is dat ik merk dat de medewerkers en collega’s 

veel meer betrokken zijn bij het wel en wee van de praktijk. Zo komen ze nu 

ook zelf met goede ideeën. Als je er zo samen naar kunt kijken, is het feit dat 

er (noodgedwongen) zakelijker naar de praktijk moet worden gekeken, ook 

een nieuwe uitdaging die energie geeft! 

3. Van Ree Accountants heeft als slogan ‘een frisse kijk op úw cijfers’. 

Wat is jullie ervaring met deze slogan in de dienstverlening?

Toen de nieuwe tariefsdaling van 5,5% bekend werd, zijn wij met Van Ree 

Er zijn veel veranderingen gaande in tandartsenland. Hoe 

wordt hier praktisch mee omgegaan? Deze vraag hebben 

wij voorgelegd aan Jeroen Plaisier, tandarts en eigenaar van 

Centrum voor Tandheelkunde Maarn. Graag stelt hij zich voor.


