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Tabel 1 Enkele praktijkkenmerken van praktijken zonder en praktijken met een praktijkmanager 

aantal: zonder praktijkmanager met praktijkmanager totaal

tandartsen * 1,8 3,2 2,2

van wie praktijkhouder 1,1 1,2 1,2

bedrijfsmatige uren p/w door praktijkhouder *  8,7  11,0  9,3 

tandartsassistenten *  2,5  3,7  2,8 

preventieassistenten *  2,3  4,0  3,0

mondhygiënisten *  1,5  2,4  1,8

administratief medewerkers * 1,5 2,5 1,9

patiënten per jaar * 2.683 3.946 2.995

patiënten per tandarts 1.803 2.067 1.870

patiënten per week * 139 192 152

behandelstoelen * 2,6 4,8 3,2

n 269-384 91-152 360-536

* verschil tussen beide praktijksoorten statistisch significant (p < 0,01)

Op p. 20 in dit Nt wordt in het artikel ‘Wie moet de 
tandartspraktijk leiden?’ gemeld dat blijkens Peil- 
stationonderzoek anno 2014 in 25 procent van de 
tandartspraktijken een praktijkmanager actief was.  
Heleen Kooistra stelt in hetzelfde artikel dat in de ko-
mende jaren in steeds meer praktijken een manager 
actief zal zijn. In aansluiting hierop worden in deze 
bijdrage praktijken met en praktijken zonder prak-
tijkmanager met elkaar vergeleken. Dit op basis van 
het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering van 
2014, waaruit ook het percentage tandartspraktijken 
met een praktijkmanager naar voren kwam.

Het is niet verrassend dat, zoals tabel 1 laat zien, prak-
tijken waarin een praktijkmanager actief is op bijna alle 
fronten gemiddeld genomen groter zijn dan praktijken 

zonder manager. Er staan meer behandelstoelen, zijn 
meer zorgverleners actief en er komen (dus) meer pa-
tiënten. Wel valt op dat in praktijken met een manager 
het aantal uren dat de praktijkhoudende tandarts we-
kelijks besteedt aan bedrijfsmatige activiteiten ook gro-
ter is. Het lijkt er dus niet op dat een praktijkmanager 
hen deze activiteiten uit handen neemt. Maar wellicht 
is een verklaring dat praktijkhouders met een manager 
meer tijd nemen voor juist andere, meer beleidsgerich-
te, bedrijfsmatige werkzaamheden. Dat strookt in ieder 
geval met wat volgens Marlies van der Vooren, die ook 
in bovengenoemd artikel aan het woord komt, bij uit-
stek de taak van de tandarts en niet die van de prak-
tijkmanager zou moeten zijn. 
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