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Toegegeven, velen onder ons – en dus ook tandartsen of vrije 
beroepers in het algemeen - durven misschien de neus ophalen als 
het woord ‘marketing’ valt. Want marketing heeft het stigma van 
een beetje opdringerig, misleidend, … ja zelfs wat ‘vies’ te zijn. Want 
marketing dat zijn toch alle trucs die een onderneming uit de kast 
haalt om een klant zijn producten of diensten te doen kopen en als 
zorgverlener verkoop je geen diensten maar help je patiënten, toch? 
 
Anderen – en ook daar zijn tandartsen of vrije beroepers bij - hebben 
echter wel al ontdekt dat goede marketing een absoluut voordeel 
kan betekenen en zelfs onontbeerlijk is voor de onderneming die 
een tandartspraktijk toch is. Laten we duidelijk zijn: letterlijk iedere 
tandarts en tandartspraktijk doet aan marketing.  
 
Hoezo? 
Heel simpel. Elke onderneming die niet aan marketing doet heeft 
geen klanten en is dus geen lang leven beschoren. 

Wat ís marketing dan wel? De beste definitie die ik kan geven is de 
volgende: “Marketing helpt klanten kopen en helpt de organisatie 
verkopen”. Voor een goed begrip: doorheen dit e-book kun je klant 
gerust vervangen door patiënt, de idee blijft dezelfde. 

Onder aan marketing doen 
reken ik onder andere: een 
bord aan de deur met de 
praktijkuren, adreskaartje, 
afsprakenkaartje, recall 
emails, klanten (patiënten) 
een afspraak via email of 
SMS bevestigen, enz. 

En in dit e-book gaat het me niet zozeer of zelfs helemaal niet om de 
klinische zorg – want daar heeft de tandarts bij zijn studies, 
vervolgopleidingen en door jaren ervaring alles over geleerd - maar 
om alles wat daar rond gebeurt. Met andere woorden alles wat niet 
in de stoel gebeurt maar er rondom heen. En dat treft, daar hebben 
wij nu jaren ervaring in … 
 
Bij elk hoofdstuk dat volgt hebben we aan het eind een opdracht. Als 
je deze opdracht uitvoert krijg je nog meer diepte inzicht in 
marketing en hoe marketing kan helpen bij jouw praktijkorganisatie. 
 
Om af te trappen alvast een extra opdracht: laat me weten wat u van 
dit e-book vindt via willy@elica.be. Veel leesplezier verder! 
 

Willy Goddaert 

Als we deze definitie toepassen op een 
tandartspraktijk dan betekent dit dat 
marketing alle activiteiten en initiatieven zijn 
die onze patiënten helpen om een goede 
kwalitatieve mondzorg te krijgen en die de 
organisatie en de praktijk in staat stellen die 
zorg te leveren.  

mailto:willy@elica.be
mailto:willy@elica.be
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Daarmee bedoelen we niet zozeer dat het vijf voor twaalf is. Zo’n 
doemdenkers zijn we nu ook weer niet maar het zijn niet wij die het 
zeggen: “Times they are a-changin’”  
Beschouwen we nog maar deze vaststellingen: zowel het 
tandartsenkorps als de populatie is aan het vergrijzen, we houden 
(gelukkig) allemaal langer onze eigen tanden, er wordt meer beslag 
gelegd op de beschikbare tijd van de zorgverleners door patiënt, 
overheid en zorgpartners terwijl diezelfde tandartsen - oud en jong - 
eigenlijk ook wel eens wat meer tijd voor zichzelf of familie zou 
willen vrijmaken.  
 
Maak hier een cocktail van en het wordt wel duidelijk: in de nabije 
toekomst zal er moeten nagedacht én gewerkt worden aan een 
andere manier van werken en organiseren van een tandartspraktijk. 
Nu al zien we dat multidisciplinaire tandartspraktijken of zelfs 
praktijkketens opgang vinden. Meer en meer tandartsen gaan in 
associatie of groepspraktijken aan de slag om hun carrière uit te 
bouwen.  
Dat heeft wel enkele 
ingrijpende gevolgen. Voor 
diegenen die verkiezen te 
werken in associatie in een 
grotere tandartspraktijk 
liggen de risico’s van het 
ondernemen vooral bij de 
praktijkeigenaar.  

De geassocieerde tandarts heeft veelal zelf een vennootschap maar 
de investeringen die gepaard gaan met het opstarten en laten 
draaien van een praktijk zijn minimaal vergeleken bij de 
praktijkeigenaar in wiens praktijk zij werken.  
 
Dat bepaalt mee het percentage van het honorarium dat zij door hun 
prestaties verdienen afstaan aan de praktijk. Dit percentage kan al 
eens een bron van discussie zijn als de praktijkeigenaar zijn praktijk 
op een kwalitatieve en rendabele manier wil beheren en uitbouwen. 
Daarom zal een vooruitziende praktijkeigenaar vanaf het begin 
goede afspraken maken met geassocieerde tandartsen en op een 
transparante manier duidelijk maken waarvoor de afgestane 
honoraria zullen gebruikt worden. Hierover in de laatste 
hoofdstukken van dit e-book meer. Meer informatie over 
samenwerken in associatie kan je vinden bij de Federatie Vrije 
Beroepen. 
 

http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=347779&uncache=1392742004535
http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=347779&uncache=1392742004535
http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=347779&uncache=1392742004535
http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=347779&uncache=1392742004535
http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=347779&uncache=1392742004535
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De praktijkeigenaar die aan de slag wil om zijn 
praktijk uit te bouwen zal zich grondig moeten 
verdiepen in de manier waarop hij of zij zich “in 
de markt wil zetten”. Doe je dit als solopraktijk, 
groepspraktijk (al dan niet met geassocieerde 
tandartsen), bouw je een multidisciplinaire 
praktijk uit of zoek je eerder aansluiting bij een 
keten of grotere organisatie?  

Het mag duidelijk zijn dat er een grote hoeveelheid aan management 
capaciteit nodig zal zijn om deze organisatie te leiden. Veel 
tandartsen zien nu al dat zij (over)bevraagd worden voor allerlei 
extra beheerstaken die niet met mondzorg voor patiënten te maken 
hebben.  

• Breng de kosten van je praktijkvoering in kaart (zie daarvoor je 
jaarrekening) en duid aan welke kosten en welk gedeelte 
daarvan zou kunnen toegekend worden aan de tandarts(en) in 
de praktijk. 

Deze keuze zal mee bepalen hoe je het traject ingaat én 
hoe je de nieuwe praktijk organiseert: hoe ziet de 
structuur er uit, welke vennootschapsvorm wordt 
gekozen, wie doet wat binnen de organisatie, hoe 
worden de partners of medewerkers vergoed, welke 
inbreng heeft iedereen, wat als iemand wil uitstappen?  

Diegene die deze taak op zich neemt moet 
bereid zijn om hieraan een flink deel van de 
werktijd te besteden, veelal ten koste van hun 
tijd aan de stoel. Het inhuren van een 
praktijkmanager kan voor grotere praktijken of 
samenwerkingsverbanden een oplossing zijn. 
 
Dat er evengoed afspraken over marketing 
planning zullen moeten gemaakt worden is 
duidelijk: nieuwe patiënten die afspraken vragen 
om de agenda’s te vullen duiken niet zomaar op, 
een website voor de praktijk is bijna 
onvermijdelijk, ….  
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Eerder gaven we al een definitie van wat wij 
onder marketing verstaan: marketing helpt 
klanten (patiënten) kopen, marketing helpt de 
organisatie (praktijk) verkopen. 

Een bedrijf of organisatie die jou als klant helpt kopen is eigenlijk wel 
leuk. Het vieze zit hem soms in de manier waarop sommige merken, 
bedrijven of organisaties ons ‘helpen’ kopen. Niet alle praktijken die 
ze toepassen vinden we gepast en sommige zijn ronduit storend. 

 
• Welke beschouw je als de drie belangrijkste diensten die je 

vanuit de praktijk aan patiënten verleent welke je eigenlijk niet 
als marketing had beschouwd maar toch je patiënten helpen 
om klant bij jou te zijn. 

Denk zelf eens een keer als klant of als patiënt. Af en toe en 
misschien zelfs meer dan je wilt toegeven ben je al geholpen door 
marketing. Mogelijk heb je het niet zo voor de pusherige (e)mails die 
je elke dag voor alles en nog wat – veelal nog wel ongevraagd - in je 
postbus of mailbox krijgt. Zou je echter ook zo reageren mocht het 
gaan om een vertrouwd merk of leverancier waar je reeds een 
jarenlange relatie mee hebt? 
 
Anderzijds ben je waarschijnlijk al even zoveel keren door marketing 
geholpen om je weg te vinden: antwoorden op een vraag, de laagste 
prijs voor je vakantie, de openingsuren van de elektrowinkel voor 
een reparatie, kortingsbonnen, enz. Ook professioneel reken je 
eigenlijk op marketing om je te helpen: je wil graag snel en efficiënt 
geholpen worden bij vragen over je dentale software, de bestelling 
van verbruiksmateriaal wil je zo snel mogelijk geleverd zien, je 
verwacht opleiding door de beroepsvereniging over topics die jou 
echt interesseren, enz. 

Wanneer is marketing dan wel een 
goede zaak? Er zijn een drietal 
goede redenen te bedenken:  
• als je je klanten of prospecten op 
een eerlijke, integere manier helpt 
• als je de klanten een aanleiding 
geeft om in actie te komen 
• als je ze daarbij niet stoort.  

Vanuit die optiek is marketing echt niet vies.  
 
En dus is er niks mis met het opzetten van een praktijkwebsite, 
klanten te informeren over jouw specialiteiten, patiënten op hun 
vraag uit te nodigen voor een controle via email of SMS, … 
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Als we doorgaan op vorig hoofdstuk en de opdracht kan je zelfs 
beweren dat marketing noodzakelijk is om je praktijk efficiënt(er) te 
organiseren. Zoals eerder gezegd: zonder marketing kunnen klanten 
of patiënten je niet vinden en vraagt het echter steeds weer dezelfde 
inspanning om zaken te organiseren of te communiceren. Dat 
bespaart jou of de balieassistente weer tijd aan de telefoon. 

mogelijkheden om met je patiënten of toekomstige patiënten te 
communiceren.  
 
Uiteraard is er de Belgische wetgeving omtrent reclame (uit 1934 en 
1958) die vanuit dat pre-digitale tijdperk zeer weinig toelaat. Op dit 
ogenblik zijn de rollen eigenlijk omgedraaid en is de patiënt zelf 
actief op zoek en dus vragende partij naar goede, neutrale, relevante 
informatie. Die kunt u in uw wachtkamer, behandelkamer en 
waarom ook niet, op uw website geven. Dat nogal wat tandartsen 
geen eigen website hebben zal er eerder mee te maken hebben dat 
de technische kant én de tijd die er aan besteed moet worden hen 
afschrikt.  

En dit gaat echt wel om heel 
praktische zaken: het communiceren 
van de openingsuren van de praktijk 
of vakantieperiodes, het toegankelijk 
maken van praktijk en 
praktijkruimtes voor minder mobiele 
patiënten of rolstoelen, instructies 
over maken, veranderen of afzeggen 
van afspraken, informatie over  

preventie, kronen of implantaten, betalingsmogelijkheden, 
aannemen van nieuwe patiënten, ….  
Al deze informatie kan ook gegeven worden via een brochure, 
nieuwsbrief of email of op je website. 
 
Daarom is het bijvoorbeeld redelijk opzienbarend dat in Vlaanderen 
slechts een kleine minderheid van de tandartspraktijken een website 
heeft. In Nederland heeft de overheid in 2012 tandartsenpraktijken 
verplicht een eigen website te hebben!  
 
Een website – voor de kost hoef je het echt niet te laten – is je eigen 
communicatiekanaal in de digitale wereld en biedt fantastische 

Maar ook daar is nu omheen te 
komen. Er bestaan veel manieren en 
platformen waar u in slechts een 
paar uur een eigen website in de 
lucht kunt krijgen. 

Koop een vrije domeinnaam en reserveer plaats op een host server 
waar de site zal gehuisvest worden. Link de domeinnaam naar deze 
host server. De meeste webhosting bedrijven bieden dit in een 
pakket aan. Wij hebben onze diensten via Mediawax uitbesteed en 
voor minder dan €20 ben je al geholpen. 

1. Webhosting: een naam en een plaats op een server voor de website  

In feite zijn er slechts 3 zaken nodig om een website op te zetten: 

https://mediawax.be/nl
https://mediawax.be/nl
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Kies een CMS om je website op te zetten. Een CMS kan je vergelijken 
met een tekstverwerker of opmaakprogramma zoals Word of 
Powerpoint dat zijn voor documenten of presentaties. De meeste 
CMS werken in html maar er nogal wat pakketten die op een 
intuïtieve manier toelaten om een website in html op te maken. De 
Savvident website is opgemaakt via Weebly maar er zijn tal van 
andere goede alternatieven beschikbaar. Sommige webhosting 
leveranciers bieden zelf een CMS aan in hun pakket. Je webhost kan 
je helpen om je CMS te koppelen naar je webhosting server. 

2. Het Content Management systeem of CMS  

Misschien nog de moeilijkste klus: wat zet 
je op je website en wat niet? Ook hier kun 
je je best in de plaats van je patiënt 
plaatsen. Welke informatie is nuttig voor 
hen en plaats je dus op je website?  

3. De inhoud van de website  

Op onze website kunt u een aantal tips lezen die belangrijk zijn bij het 
opzetten van een eigen website: 8 cruciale vragen voor je een 
website opzet en in 3 stappen naar een eigen website. 

Maar een tandartspraktijk bestaat (gelukkig) niet bij gratie van een 
website. Er zijn nog andere manieren om met je patiënten te 
communiceren of hen te helpen bij u te ‘kopen’. Finaal gaat het er om 
dat een patiënt het makkelijk heeft om patiënt te worden en te blijven 
bij jouw praktijk. Hoe je dat doet kan je als marketing leek moeilijk 
lijken maar is het niet.  

Zoek ook wat inspiratie op websites van collega’s in binnen- en 
buitenland. Één goede vuistregel daarbij is dat de informatie die je 
geeft steeds objectief, relevant, correct en neutraal is en zeker niet 
wervend, vergelijkend of commercieel. Zelfs binnen deze richtlijnen 
kun je perfect een website opzetten die authentiek en aantrekkelijk is. 
Als je regelmatig wat tijd besteed aan het updaten van de informatie 
zal je merken dat je meer en meer bezoekers krijgt.  
Check ook af en toe welke pagina’s de meeste bezoekers krijgen want 
dat is net een indicatie dat de informatie die zich daar bevindt meest 
interessant is. 

Om je prioriteiten te stellen kun je 
je best in de plaats van een patiënt 
plaatsen: wat zorgt er voor dat je 
in jouw praktijk op een 
eenvoudige, aangename én 
kwalitatieve manier je mond kunt 
laten verzorgen?  

In volgend hoofdstuk gaan we hier dieper op in maar reken er op dat 
dit voor je patiënt alvast niet enkel gaat om goede, kwalitatieve zorg 
in de stoel. 

 
• Schrijf in bullet points op welke stappen een patiënt doorloopt om 

bij u een afspraak te plannen, naar de praktijk en de afspraak te 
komen en vervolgens ook geholpen weer buiten te stappen.  

• Doorloop het lijstje met acties in volgend hoofdstuk en vink aan 
wanneer je dit in jouw praktijk voor je patiënten hebt voorzien.  

http://www.elica.be/aanvraagdownloads.html
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Mensen gedragen zich in de 21ste eeuw ‘anders’ bij het aankopen 
van merken, producten of diensten: mondiger, veeleisender, beter 
geïnformeerd, kritischer. Uiteraard blijft de kwaliteit van de 
geleverde mondzorg nog steeds belangrijk maar daarnaast gaat het 
nu ook meer om de beleving die we hebben bij het aankopen van 
een merk, dienst of product. Daar ontsnapt een tandartspraktijk niet 
aan. 
In de grafiek hiernaast 
tonen we de patiënt 
ervaringsmap voor een 
tandartspraktijk. Dit zijn 
alle momenten waarop 
een patiënt in eender 
welke praktijk een 
ervaring kan hebben 
met de medewerkers, 
processen, documenten, 
…  

Vergelijk deze cyclus even met de stappen die je bij de opdracht in 
vorig hoofdstuk hebt gemaakt. Kun je alle stappen plaatsen in één 
van deze contactmomenten? 
 
Tegenwoordig gebruiken meer en meer bedrijven en merken 
Customer Experience Mapping (CX) om in kaart te brengen wat hun 
klanten echt willen en hoe de relatie van de klanten met hun merk 
(of praktijk) evolueert. 

Door de contactmomenten 
van een klant met een merk of 
bedrijf in kaart te brengen en 
die ervaringen te analyseren  

is het voor dat bedrijf mogelijk 
om verbeteringen aan te 
brengen in de manier waarop 
ze zaken doen met hun klanten 

en dus de efficiëntie 
van het bedrijf en de 
klantenservice te 
verbeteren. Dit kan 
ook perfect voor een 
tandartspraktijk. 

Voorwaarde voor een correct 
CX is echter dat regelmatig of 
zelfs permanent de 
klantervaringen gemonitord 

worden door middel van enquêtes of enkele simpele vragen bij het 
afscheid nemen of na de consultatie. Sommige bedrijven slagen er in 
om dit CX te mappen aan de hand van slechts een paar vragen. Het 
hoeft immers niet altijd ingewikkeld te zijn. Hiervoor kun je de Net 
Promoter System methodiek (NPS) gebruiken.  
 
Meer weten over tevreden patiënten? 

http://www.elica.be/praktijk-ervarings-onderzoek.html
http://www.elica.be/patient-ervarings-onderzoek.html
http://www.elica.be/patient-ervarings-onderzoek.html
http://www.elica.be/patient-ervarings-onderzoek.html
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Deze ultieme vraag volgens de Fred Reichheld (Bain & Company) 
luidt:  
 
“Hoe waarschijnlijk (op een schaal van 0 tot 10) is het dat u (merk, 
product, dienst, organisatie X) zou aanbevelen aan een vriend, 
familie of collega?”* 
 
Dit is de vraag die volgens het Net Promoter System, ontwikkeld 
door Reichheld, volstaat om een goed inzicht te geven in de 
tevredenheid van klanten. De uitslag van deze bevraging kun je op 
een schaal zoals in de grafiek hieronder is voorgesteld plaatsen en 
vervolgens de Net Promoter Score (NPS) berekenen en over tijd de 
evolutie meten. 

Zowel promoters, passief tevredenen of kritikasters hebben altijd 
hun eigen redenen om een bepaalde score te geven en die kan je 
veel leren over welk aspect van de klantervaring je moet bijsturen 
om meer tevreden patiënten te krijgen. Deze inzichten in de goede 
of falende stappen in de patiëntervaring leveren even zovele 
patiënteninzichten op die als input kunnen dienen om je 
praktijkvoering bij te sturen. 
 

 
• Vraag enkele patiënten bij het afscheid nemen naar hun 

ervaringen met uw praktijk op één of enkele van de patiënt 
contactmomenten uit de grafiek hierboven: “Hoe heeft u … 
ervaren met onze praktijk?”. Vraag ook even door op het 
antwoord om precies te weten wat de patiënt bedoelt met het 
antwoord. 

Om helemaal verder te kunnen met de uitkomst van de NPS kun je 
deze vraag onmiddellijk laten volgen door een open vraag waarin je 
peilt naar de reden waarom je patiënt die score heeft gegeven.  

*Er bestaan verschillende varianten van de vraag maar in essentie komt het hierop 
neer. De boeken van Reichheld (“The Ultimate Question” en “The Ultimate Question 
2.0”) zijn zeker aanbevolen literatuur. Daarin krijg je meer uitleg hoe je aan de slag 
kunt met de NPS voor jouw praktijk. 

http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
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Zoals bij het begin van dit e-book aangehaald ben je als  tandarts ook 
ondernemer. Zeker als praktijkeigenaar wordt je geconfronteerd met 
elementen die je verplichten om je praktijk ook als onderneming te 
bekijken.  

Als je deze vragen beantwoordt met behulp van de grafiek in 
hoofdstuk “Een patiënt is ook een klant” ben je er zeker van dat je 
dit pragmatisch en holistisch doet. Als je daarenboven de feedback 
van je patiënten er in verwerkt blijf je de vinger aan de pols houden 
over wat je patiënten verwachten van een moderne praktijk.  Gelukkig kan je 

daarvoor rekenen op 
allerlei externe 
hulplijnen zoals 
boekhouder, fiscalist, 
juristen, sociaal 
secretariaat en zelfs 
de industrie zoals 
labo’s of leveranciers 
zal je op bepaalde 
gebieden kunnen 
bijstaan. 

Maar tegelijk wordt er meer en meer op jou gerekend als 
ondernemer om de richting die je met de praktijk uit wil te bepalen.  
En dat houdt ook en vooral in hoe je de praktijk organiseert en 
uitbouwt. En dan kan je niet om volgende topics heen: solo-, groeps- 
of multidisciplinaire praktijk, hoe(veel) de medewerkers of partners 
verlonen, sta ik zelf volop nog aan de stoel of houd ik me meer bezig 
met de praktijkvoering? 
Vanuit marketing oogpunt zijn vooral de volgende 2 vragen 
belangrijk: hoe motiveer ik patiënten om te blijven kiezen voor mijn 
praktijk en welke processen en tools heb ik nodig om dit alles 
efficiënt te organiseren?  

Dit mag gerust als een continu 
opdracht beschouwd worden. 
Het sturen van de praktijk houdt 
nooit op. Steeds weer dienen 
zich veranderende 
omstandigheden aan die je 
aanzetten tot evalueren, 
bijsturen, aanpassen, innoveren.  

Dat geldt voor de tandheelkundige praktijk en wetenschap en 
evengoed voor de marketing kant van de praktijkvoering. Als je jezelf 
niet geroepen voelt om hier een missie van te maken voor jezelf kun 
je maar beter hulp inschakelen. Zorg er voor dat die hulp je op 
professionele manier kan bijstaan in die beheerstaken. Het helpt 
immers niet echt als een kennis of vriend je ‘benevole’ op weg helpt 
in die materie om vervolgens vast te stellen dat de opdracht toch te 
veel capaciteit vraagt en de handdoek geworpen wordt. 
 
Maar het belangrijkste is dat het permanent sturen van de praktijk 
naar de toekomst gepland wordt. Misschien ben je nu vooral bezig 
met het organiseren van wat belangrijk is en je graag en goed doet: 
patiënten verzorgen en op die manier omzet binnenhalen.  
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Die omzet is nodig om de kosten voor materiaal, medewerkers, 
infrastructuur enz. te betalen. Zo geef je adem aan de praktijk maar 
het risico bestaat dat je daardoor te veel naar de korte termijn kijkt. 
Je zult af en toe ook meer strategisch en op lange termijn moeten 
kijken om de toekomst van je praktijk structureler te plannen. 

Winston wist dit al veel 
vroeger.  
En met plannen bedoelen 
we een plan over een jaar 
of zelfs meerdere jaren. Dat 
doe je door na te denken 
over vragen zoals hierboven 

gesteld maar ook concrete aspecten van je onderneming gaande van 
HR (“Welke medewerkers of functies heb ik nodig en welke 
opleidingen hebben ze of laat ik ze volgen?”), IT (“Is mijn huidige 
infrastructuur voorbereid op groei en wat ik moet weten en 
meten?”) over marketing planning (“Wat zijn mijn doelstellingen in 
de komende periode en hoe bereik ik die?”) tot inzicht in je 
patiënten (“Zijn mijn patiënten tevreden en waarom (niet) ?”) en je 
organisatie (“Doe ik alles zelf of besteed ik taken of functies uit?”). 
 
Heel veel hiervan kun je al vatten in een marketing plan. Daarin leg 
je de bedrijfsobjectieven vast en bepaal je ook waarom en hoe je die 
objectieven zult halen. Dat kan dus ook betekenen dat je eerst 
bepaalde condities zult moeten realiseren (vb. beter opgeleid 
personeel of personeel met een ander profiel) alvorens andere 
doelstellingen aan te pakken. 

Een marketing plan hoeft overigens geen ingewikkeld of uitgebreid 
boekwerk te zijn. In essentie past een marketing plan zelfs op 1 A4-
pagina. Wel is het zo dat een marketing plan gebaseerd is of moet 
zijn op relevante klanteninzichten en een goed doordachte visie op 
waar je als praktijk staat en naartoe wil. Heb je die niet dan is er nog 
werk aan de winkel alvorens je een marketing plan kan maken en dit 
succesvol uitvoeren.  

 
• Schrijf neer in maximum 10 lijnen welke richting je met jouw 

praktijk uit wil. Wat zou je willen bereiken in de komende 3 tot 5 
jaar? Wat denk je daarvoor nodig te hebben en kan je dit op eigen 
kracht bereiken? Wie kan je helpen? 
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Opgepast: een marketing plan is nog geen garantie op succes. Het 
kan jammer genoeg nog wel fout gaan want in de precieze uitvoering 
en implementatie zit de kiem van het succes verborgen.  
 
Belangrijk is dat je duidelijke doelstellingen of Key Performance 
Indicatoren (KPI) voor ogen hebt en vooral hoe je die gaat meten (zie 
volgend hoofdstuk). Zo bepaal je waar en hoe je de praktijkvoering 
kunt optimaliseren. Over hoe je dat doet valt overigens veel te leren 
van andere collega’s in binnen- én buitenland. Durf na te denken hoe 
het anders kan in jouw praktijk en wees daarbij zo concreet mogelijk.  
 
Iedere praktijk is anders en jij bent best geplaatst om in te schatten 
hoe een andere organisatie kan werken. Anderzijds is het wel zinvol 
om je ideeën en plannen af te toetsen met specialisten, collega’s, 
medewerkers. Zij kunnen je wijzen op addertjes onder het gras.  

 
• Noteer voor welke KPI’s jij regelmatig de resultaten van de 

praktijk opvolgt.  
• Via welke performance indicatoren zou je de praktijk wel willen 

opvolgen maar heb je geen data beschikbaar? 

Betrek je medewerkers 
bij de veranderingen die 
je plant. Zij komen 
immers ook in contact 
met je klanten en de 
manier waarop zij hen 
behandelen is cruciaal.  

Gegarandeerd dat je ook van hen invalshoeken meekrijgt die je 
helpen om succesvol veranderingen door te voeren. 
 
Tenslotte kun je altijd terecht bij professionals die een brede 
ervaring hebben in de sector. Collega’s en beroepsverenigingen zijn 
evident maar er zijn ook nog andere specialisten die je op weg 
kunnen helpen en waar je je ideeën kunt toetsen alvorens in te 
voeren. De Savvident tool uit het laatste hoofdstuk laat je zelfs toe 
om meer te doen dan enkel toetsen maar ook effectief voor te 
rekenen hoe dit de toekomstige prestaties zou beïnvloeden.  

Zij zijn een belangrijk instrument in hoe de patiënt je praktijk ervaart 
en door hen vooraf te informeren en betrekken verzekert je van hun 
engagement om het waar te maken. Ook je patiënten kunnen je 
helpen. Toets bij een aantal van hen af of de veranderingen die je 
voor ogen hebt goed ontvangen zullen worden of meet regelmatig 
de tevredenheid bij je patiënten.  

De boodschap is duidelijk: 
zoek hulp voor de 
domeinen waarvoor je 
zelf geen specialist bent 
en probeer niet alles zelf 
te doen. Niet enkel gaat 
het sneller als je je laat 

bijstaan maar je put ook uit de ervaringen die anderen al voor jou 
hebben opgedaan. Verlies daarom nooit uit het oog dat een 
tandartspraktijk een onderneming is die rendabel moet zijn en 
kwaliteitsvolle mondzorg en patiëntenervaringen moet leveren.  
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Meten om te weten is nog iets anders dan het veelgebruikte ‘Meten 
is weten’. De nuance zit hem vooral in het activerende. Je meet iets 
om te weten én er iets mee te doen. Bovendien is het zo dat je heel 
veel kunt meten maar daarom nog niet iets weet.  

resultaten op een meer efficiënte manier te bekomen. Zo zal het 
meten van de omzet je nog meer vertellen als je deze afzet 
tegenover het aantal uren dat er effectief gewerkt is.  
 
Het is daarom van belang om die praktijk parameters te volgen die je 
toelaten om de gemeten resultaten op te volgen, te interpreteren én 
er actie op te ondernemen.  
 
Volgende KPI’s zouden niet mogen ontbreken in het lijstje dat je voor 
de praktijk opvolgt. Kies de periode waarin dit opgevolgd wordt 
(maand, kwartaal, jaar) zo kort mogelijk: 

Met ‘meten om te weten’ 
bedoelen we dat we precies 
hebben bepaald wat we meten 
en waarom. Binnen je 
organisatie beoog je door het 
meten van bepaalde parameters 
om tot een bepaald inzicht te 
komen dat je toelaat om de  

1 Omzet Eventueel terug te rekenen naar gemiddelde per 

dag om vakantie- of ziektedagen te corrigeren 

2 Omzet per patiënt of per 

getuigschrift 

Eventueel ook op te volgen per behandelaar 

3 Omzet per uur gewerkt Opvolgen per bruto uur of per uur effectief aan de 

stoel gewerkt en per behandelaar. 

4 Overhead kosten  Eventueel verder uitsplitsen per soort kost (vaste 

kosten, lonen/salarissen, operationele kosten, 

enz) 

5 Winstgevendheid  Opvolgen van de bruto winst en rendabiliteit (de 

ratio tussen omzet en kosten) 

6 Openstaande vorderingen / 

te innen behandelingen 

Toekomstige inkomsten op basis van lopende 

behandelingen of openstaande rekeningen 

7 Toekomstige omzet  Toekomstige inkomsten op basis van geplande 

behandelingen/afspraken of behandelplannen 

8 Aantal (in %) van de 

patiënten die een 

behandeling hebben gehad 

Overzicht van aantal ‘trouwe’ klanten er zijn en of 

het nodig is om actie te ondernemen naar de 

inactieve patiënten 

9 Bezetting per 

behandelstoel 

Overzicht van de planning en of het nodig is om 

actie te nemen om de afspraken beter en 

efficiënter te plannen voor de beschikbare stoelen 

10 Aantal nieuwe patiënten op 

totaal 

Indicatie over hoeveel nieuwe patiënten er in het 

patiëntenbestand opgenomen worden.  



© Elica – Healthy Business Solutions 2016 

 
• Ga na welke de meest geschikt KPI’s zijn voor jouw praktijk en 

bekijk hoe je deze het gemakkelijkst kunt opvolgen. 

Door dit regelmatig op te volgen en de evolutie te analyseren kan je 
ook tijdig bijsturen wanneer bepaalde parameters ‘ontsporen’. Durf 
op dat ogenblik dan ook de feiten onder ogen te zien, trek de juiste 
conclusies en stel niet uit om de gepaste corrigerende maatregelen 
te nemen. 

Bekijk met je 
medewerkers, 
boekhouder, software 
leverancier in welke mate 
je deze of nog andere 
parameters op 
gemakkelijke wijze uit de 
beschikbare gegevens 
kunt halen.  
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Als je objectief kijkt naar de praktijkvoering van een tandartspraktijk 
– en dan heb ik het even niet over de klinische kant van de zaak - en 
hoe efficiënt die verloopt dan zijn er 3 domeinen die daarbij 
belangrijk zijn: workload, efficiëntie en financiën. 

De Savvident tool en 
adviesverlening helpt de 
praktijk om deze factoren 
in kaart te brengen, de 
invloed die ze op elkaar  

hebben te visualiseren en dus handvaten te geven waarop de 
praktijkverantwoordelijke kan sturen.  
 
Sterker nog, de tool laat ook toe om een simulatie te maken door 
voor de prestatiebepalende factoren een toekomstscenario te 
bepalen (‘waar wil je naartoe?’) waardoor de tool toelaat om een 
voorafspiegeling te geven van de effecten die de verandering zou 
teweeg brengen. Dat geeft de praktijkverantwoordelijke meer inzicht 
en cijfers zodat de beslissing om te veranderen meer dan alleen 
maar buikgevoel wordt.  
Op www.savvident.be kun je meer lezen over hoe Savvident precies 
werkt en wat het voor jouw praktijk kan betekenen.  
Savvident helpt om een antwoord te geven op vragen zoals: 
 
• Moet u, en zo ja hoeveel uren of behandelingen moet u, meer 
presteren om een assistente te kunnen betalen? 
• Hoeveel uur bent u effectief in de mond van uw patiënten bezig 
(waar u wordt voor vergoed)? 
• Welk percentage van hun honorarium staat u af aan geassocieerde 
tandartsen opdat zij op positieve manier bijdragen aan de 
rendabiliteit van de praktijk?  
• Hoe kunt u minder uren werken en toch meer verdienen?  
 

In grafiek hierboven is voor elk van deze domeinen de 
prestatiebepalende factor aangegeven. Door het sturen op deze 
factoren kunnen de prestaties van de praktijk beïnvloed worden en 
het is een feit dat elk van deze factoren een invloed heeft op de 
andere. 
 
De ervaring leert echter dat nogal wat praktijken te weinig inzicht 
hebben in hoe hun praktijk presteert op deze gebieden, laat staan 
dat ze überhaupt toegang hebben tot de gegevens. 
 
Dat is waar Savvident hulp kan bieden. 

http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
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• Bekijk op www.savvident.be of de Savvident tool en 

dienstverlening ook iets voor uw praktijk kunnen betekenen en 
contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en demo. 

Hoe werkt het? 
 
In 3 eenvoudige stappen krijgt u een duidelijk zicht op hoe de 
praktijkorganisatie kan verbeteren 

Verzamelen van de praktijkgegevens over de meest 
recente periode voor wat betreft medewerkers, 
werkregime, aantal en type behandelingen – ook niet-
nomenclatuur behandelingen – en de vaste kosten van 
de praktijk over dezelfde periode. 

Samen bepalen we een scenario waarbij op een aantal 
elementen de praktijkorganisatie bijgestuurd wordt. Zo 
kunnen het aantal of type medewerkers, 
conventie/deconventie en honorarium, aantal 
(gewerkte) uren, bijkomende investeringen gepland 
worden. Het effect van de aanpassingen is onmiddellijk 
en duidelijk in de toolcockpit. 

Een gedetailleerd en uitgebreid rapport wordt 
opgemaakt zodat u alle parameters van de huidige en 
toekomstige situatie inzichtelijk voorgesteld krijgt en 
weet hoe u de verandering kunt aanpakken. 

Tijdens en na dit proces staan we tot uw beschikking voor vragen en 
assistentie bij de uitvoering. 

http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
http://www.savvident.be/
https://www.facebook.com/DentalFacts-1479537098997746
https://twitter.com/savvident
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De tijd dat tandartsen – net zoals andere ondernemingen – konden 
rekenen op een trouw en volgzaam cliënteel is voorbij. Mensen en 
dus ook uw patiënten hebben de leiding genomen in het zich 
informeren over hun gezondheid. Het internet en de sociale media 
zijn daar uiteraard niet vreemd aan. 
 
Toch hoeft dat voor de tandarts en zijn praktijk geen 
onoverkomelijke zorg te zijn. Als de praktijkmanager zich realiseert 
dat marketing bedrijven geen noodzakelijk kwaad is maar 
integendeel kan leiden tot een goed georganiseerde praktijk kan 
deze situatie in zijn of haar voordeel gebruikt worden. 
Die praktijk die zich best daarop voorbereidt heeft de toekomst voor 
zich. 

Als je (enkele van) de adviezen in dit e-book ter harte neemt ben je 
al een heel eind op weg naar een beter gestructureerde praktijk en 
organisatie. Toch is het zo dat veel praktijken, en dus mogelijk ook jij, 
worstelt met dit in de praktijk te brengen. Dat is begrijpelijk en geen 
erg.  
 
Wij zijn er om je te helpen. Mocht je de behoefte voelen om over de 
inhoud van dit boek of de manier waarop dit voor jouw praktijk in 
beweging kan gezet worden willen praten dan zijn we beschikbaar! 
 
Bel of email ons en we maken een afspraak waarop we vrijblijvend 
toelichten hoe wij het aanpakken om voor jou de weg naar een 
efficiëntere organisatie te effenen waardoor je zelf eigenlijk best wel 
patiënt van je eigen bedrijf zou willen worden. 

 
• Bel of email ons voor een vrijblijvende afspraak. 
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+32 (0)486 83 74 69 
 willy@elica.be  

Healthy Business Solutions 
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