28

Economische crisis nu ook merkbaar in tandheelkunde

Wachtkamers zijn
leger, vooral in de
implantologie
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Minder volle agenda’s;
dat beeld was de
afgelopen jaren te
zien bij verscheidene
tandartspraktijken.
Vooral in de
implantologie en
tandtechniek is sprake
van vraaguitval.
De economische
crisis begint ook in
de tandheelkunde
zichtbaar te worden.
Maar er zijn lichtpuntjes.
TEKST: ANNE DOELEMAN, FOTO: SHUTTERSTOCK

D

e economische crisis. De ene praktijk merkt er
niets van, de ander raakt er door in grote
moeilijkheden. Er zijn duidelijke regionale ver-

schillen; de Randstad lijkt meer getroffen dan de periferie. Maar een algemene trend naar minder tandheelkundige behandelingen lijkt de afgelopen twee, drie
jaar zeker gaande. Zo zijn veel agenda’s niet meer
maanden vooruit volgepland, maar slechts een paar
weken. Ook vallen er meer gaten. Patiënten stellen
behandelingen uit, zo is de indruk.
Die indruk wordt onderbouwd door cijfers van Fa-med.
Het factoringbedrijf meldt over 2013 een daling van
dertien procent in het aantal tandheelkundige behandelingen ten opzichte van 2012. Dit is het eerste jaar
waarin een daling te zien is, zegt Fa-med. Overigens
geldt de daling niet alleen voor tandartsen; ook bij
fysiotherapeuten en dierenartsen is een daling van zo’n
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dertien procent in het aantal behandelingen zichtbaar.
Onderzoek van TNS NIPO uit oktober 2013 bevestigt het
beeld dat patiënten zorg mijden. Dit kan in verband
staan met het niet meer kunnen opbrengen van de
zorgkosten: één op de vijf consumenten ontzegt zich
om financiële redenen wel eens zorg, aldus de Zorgmo-

“In 2013 een daling van
dertien procent ten
opzichte van 2012”

nitor van TNS NIPO. Vooral de tandarts merkt dit aan
een dalende klandizie: drieëntwintig procent van de

trok dit langzaam bij en het vierde kwartaal 2013 was

ondervraagden geeft aan daardoor minder naar de

het aantal respondenten dat een lagere omzet meldde

tandarts te gaan.

ten opzichte van 2012 in de minderheid. “Kortom: er
zijn signalen om te denken dat de bodem is bereikt”,

Luxe

aldus Niels Eikmans van de BTT. Koen Clement van

Twee deelgebieden in de tandheelkunde worden extra

Elysee Dental bevestigt dat beeld: hij meldt een omzet-

hard getroffen: de tandtechniek en de implantologie.

stijging van vijftig procent in de eerste weken van dit

De Branchevereniging Tandtechniek (BTT) maakt dit op

jaar ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar.

uit een onderzoek naar de ontwikkeling van de kwar-

Ook Tom Huigen van Excent ziet dit jaar een omzetstij-

taalomzet. Begin 2012 rapporteerde bijna tachtig pro-

ging. “Vooral bij kroon- en brugwerk”, zegt hij, “het

cent van de respondenten een lagere omzet van meer

prothesewerk blijft stabiel. Ik denk dat we te maken

dan twintig procent ten opzichte van hetzelfde kwar-

hebben met een inhaalslag van patiënten die kroon- en

taal in het jaar daarvoor, meldt de BTT. Maar in 2013

brugwerk hebben uitgesteld.”
In de implantologie is de vraaguitval misschien het
grootst. In de periode 2010-2012 was een daling te zien
van zo’n twintig procent en over 2012-2013 nog eens

Verwachtingen

twintig procent, zegt NVOI-voorzitter Felix Guljé.
Opvallende cijfers in een branche die tot 2010 alleen
maar groeide. “De intakes zijn gelijk gebleven. De inte-

De aantrekkende vraag in de tandtechniek kan
een voorbode zijn van verbetering voor de hele
tandheelkunde. De verwachting in het veld is dat
een kanteling in de vraag naar tandheelkunde pas
echt plaatsvindt als er sprake is van economisch
herstel. “Het heeft tijd nodig”, zegt VGT-secretaris
Kolsteeg. “Er moet eerst meer geld en zekerheid
bij de bevolking zijn. Nu is er nog te veel angst.” De
verwachtingen hangen daarnaast erg af van de
uitkomsten van het kostenonderzoek en de nieuwe tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) op basis daarvan opstelt. Bij uitval van vraag
neemt immers vaak de omzet af, maar ook de
kosten. Minder ernstig dus dan een tariefdaling,
want dan is de omzet lager, maar blijven de kosten wel gelijk.
De Rabobank deed in 2012 onderzoek naar verschillende branches, waaronder de mondzorg. De
bank verwacht dat de vraag naar mondzorg op
(middel)lange termijn groot zal blijven, omdat de
Nederlandse bevolking langer dentaat blijft, waardoor langduriger mondzorg nodig is. Daarnaast
vraagt de groeiende groep ouderen om meer
complexe behandelingen op het gebied van onder meer parodontologie, implantologie en
kroon- en brugwerk. Ook stijgt de vraag naar cosmetische behandelingen, denkt de bank.

resse is er dus wel degelijk, maar de laatste jaren wordt
de effectieve uitvoering afgesteld of uitgesteld”, aldus
Guljé. Hij denkt dat juist de implantologie zo hard
wordt getroffen, omdat dit wordt ervaren als luxe.
Guljé: “Een selectievere groep heeft toegang of middelen hiertoe, of is bereid die hieraan uit te geven.”

Cowboyverhalen
De economische crisis speelt een grote rol in de afnemende vraag. Veel mensen hebben minder te besteden.
Daarnaast zijn de premies voor aanvullende verzekeringen gestegen waardoor er vorige jaren wellicht minder
zijn afgesloten. Tandheelkunde kan dan ook nog eens
vaker uitgesteld worden dan verrichtingen in andere
medische disciplines. Ook een oorzaak: het gebrek aan
consumentenvertrouwen. De discussies rond vrije tarieven en de stop van het experiment hebben geen goed
gedaan aan het imago van de tandarts. De media hebben daar nog eens aan meegeholpen door tandartsen
neer te zetten als graaiers, zeggen veel betrokkenen.
Zorgverzekeraars spelen ook een discutabele rol daarin,
vinden zij, met hun cowboyverhalen over tandartsen die
hun tarieven te veel zouden verhogen. Vergoedingen
worden door verzekeraars bovendien steeds vaker
geweigerd.

Medewerkers
Gevolgen kunnen natuurlijk niet uitblijven. Volgens Ed
Kolsteeg, secretaris van de Nederlandse Vereniging van
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Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

voorwaarden en de medewerkersbeloning, merkt zij. Ze

(VGT), komen faillissementen van tandartspraktijken

hoort ook geluiden dat grotere behandelingen niet

steeds vaker voor. Hij spreekt van enkele tientallen per

meer door medewerkers worden gedaan, maar door de

jaar. “In die praktijken is dan ook wel sprake van slecht

praktijkeigenaar. Bovendien geven praktijkeigenaren

beleid.” Ook voor de handel en industrie is de vraaguit-

vaker dan voorheen aan iemand te zoeken met meer

val goed merkbaar. Op alle omzetgebieden merkte Kol-

werkervaring, om meer volume te kunnen creëren, zegt

steeg in 2012 een behoorlijke daling, iets wat nog nooit

Van der Vooren. Voor de mondgezondheid is minder

eerder voorkwam. De omzet van kleingoed daalde het

tandheelkunde natuurlijk ook niet bevorderlijk. “Uitstel

laatste kwartaal van 2012 bijvoorbeeld met twintig pro-

kan leiden tot grotere schade”, zegt Henk de Jong,

cent. Het aantal lease-aanvragen stortte ook in. “Vanaf

directeur van Fa-med. “Op den duur leidt dat ook weer

juli 2012 merken we dat tandartsen zich zorgen maken

tot hogere zorgkosten.”

over investeringen”, zegt Kolsteeg.
Ook voor personeel heeft de vraaguitval gevolgen. Veel
tandartsen zien dat jonge zzp'ers en tandartsmedewerkers moeilijker aan de bak komen of dat hun uren worden teruggeschroefd, omdat de praktijkeigenaar zelf de
gaten in zijn agenda wil vullen. “Er is meer beweging
in de markt”, beaamt Marlies van der Vooren van werving- en selectiebureau Dental Care Professionals.
Praktijkeigenaren gaan vaker het gesprek aan over

Voor dit artikel is ook gesproken met Jos Geijtenbeek
van kantoor Van Mil, Richard Mastwijk van van helder, Harry Korver van de NMT en Alexander Melis
van Samenwerkende Tandartsen.

“Meer begrotingen vooraf”
Bij de afdelingsvoorzitters klinken wisselende geluiden over
vraaguitval. “Ik weet er weinig van”, zegt Arend van Raalten,
voorzitter van Amsterdam-Haarlem en omstreken. “Collega’s
zijn er niet erg open in.” Hij denkt dat er vooral sprake is van
een vraagverschuiving. “Naar prothetiek en uitgebreidere behandelingen is minder vraag, het schuift nu op richting composiet. Preventie heeft zijn vruchten afgeworpen. Patiënten
kunnen het zich blijkbaar permitteren om behandelingen uit
te stellen.” Volgens Van Raalten is er al langer sprake van een
vraagverschuiving en wordt dit mogelijk versterkt door de
economische crisis.
Peter Melman, voorzitter van IJsselland, merkt ook dat collega’s zich proberen groot te houden. Hij merkt om zich heen
wel een vraaguitval van zo’n tien tot vijftien procent, schat hij
in. “Patiënten staan sceptischer tegenover tandheelkunde na
het mislukken van de vrije tarieven. Er is meer behoefte aan
een begroting vooraf.” Melman denkt dat de vraaguitval in
het westen van het land groter is dan in zijn regio, omdat in
de Randstad meer cosmetische en luxere behandelingen
worden gedaan.
In Willem Huijsmans’ regio Zuid-Holland-Midden doen schrijnende verhalen over halve weken werken en net niet failliet
gaan de ronde, zegt hij. Hij denkt dat concurrentie, ook door
taakdelegatie aan mondhygiënisten en preventieassistenten
en buitenlandse tandartsen, de spoeling dun heeft gemaakt.
Dit brengt het risico van overbehandeling met zich mee,

denkt hij. “Bovendien is de mondzorg steeds efficiënter geworden, door laser en verbeterde eigenschappen van composiet. Uitgebreide behandelingen zijn gereduceerd tot korte ingrepen. Dit geeft ruimte in de agenda’s”, aldus
Huijsmans. Hij ziet de toekomst niet rooskleurig in. De mondzorg zal een diep dal ingaan en daar over een jaar of tien pas
uitklimmen, verwacht hij. Eén voordeel: “Over tien jaar is er
zo’n grote achterstand in de mondzorg, dat het een walhalla
zal zijn voor de allround algemeen practicus.”
In Zuid-West-Nederland speelt vraaguitval ook, hoewel minder dan in de Randstad, zegt voorzitter Arjan van den Dorpel. “Wat we horen is dat dit de eerste zes tot negen maanden van 2013 goed waarneembaar was en de laatste drie
maanden van het jaar behoorlijk aantrok.” Van den Dorpel
heeft wel wat ideeën over wat tandartsen kunnen doen om
de vraag op peil te houden. “Houd een vaste behandelaar
aan. Plan het periodiek mondonderzoek zes maanden van te
voren in en stuur een herinneringsmail of sms een paar dagen voor de afspraak. Probeer de jeugd erbij te houden door
ouders actief telefonisch te benaderen. Denk na over een
avondspreekuur; patiënten nemen niet graag vrijaf als ze
denken dat hun baan op de tocht staat. En ga eens praten in
een verpleeg- of verzorgingshuis. Die groep wordt vaak vergeten en er is dus vaak een grote zorgbehoefte. Bovendien is
er een goede vergoeding voor. En u ontmoet ongelooflijk
dankbare patiënten en hun familie.”
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