
proberen zelfstandige tandartsenover
de streep te trekkenmet strategische en
financiële argumenten. Zo claimende
ketensdat zij alle specialismenkunnen
aanbieden.Ookbetogen zij dat zij veel effi-
ciënter kunnenwerkendaneen soloprak-
tijk.Doorpraktijken tebundelen, kunnen
zij bijvoorbeeldde inkoop, automatise-
ring enpersoneelszakenprofessioneler en
goedkoper regelen.

Metdeopkomst vanketens als Ivory &
Ivory,DentConnect, KiesMondzorg en
SamenwerkendeTandartsenontdekken
ookexterne investeerders de sector. Pri-
vate-equitybedrijvenparticiperen steeds
vaker in eenketen van tandartspraktijken.
In 2011werdenal enkele inhet oog sprin-
gendedeals gesloten ennu is er opnieuw
veel beweging inde sector.

BencisCapital Partnerswas een vande
eerste partijendie in gesprek gingenmet
eengrote keten van tandartspraktijken. In
de zomer van2011werddit private-equity-
bedrijfmede-eigenaar vanDentConnect,
demarktleider inNederland.

Private equity

BencisCapital Part-
nerswas een van
de eerste partijen
dieparticipeerde
in eenketen van
tandartspraktijken.
In 2011werdhet
private-equitybedrijf
mede-eigenaar van
Dentconnect.Die
keten ismet eenom-
zet van€37mlnde
grootste aanbieder
van tandheelkundige
zorg inNederland.
Het zorgbedrijf telt
zestig praktijken.

OokNLHealth-
care, onderdeel van
NPMCapital, is actief

als investeerder in
demondzorg. In
2011 verwierf het een
belang inSamenwer-
kendeTandartsen.
MetNLHealthcare
aanboordbreidde
dezeketenhet aantal
vestigingenuit tot 44
eind vorig jaar.

Ookbuitenland-
separtijenhebben

het oog laten vallen
opdeNederlandse
tandzorg.DeBritse
investeerderGSqua-
reHealthcarenam
in2015 eenmeerder-
heidsbelang inCDC
CompleteTandzorg
vandebroersRoben
EricDral. CDCwasop
zoeknaar eengeld-
schieter.

HollandVenture
houdt sinds 2015
eenbelang inRDW
Tandartsen, eenke-
ten van zespraktijken
met eenomzet van
€10mln.DeAmster-
damse investeerder
stapte voor enkele
miljoenen in.De
groepmoetbinnen
drie jaar groeien
van zesnaar twintig
vestigingen.Doorde
participatie zouRDW
beter in staat zijn
kostbare investerin-
gen innieuwe tech-
nologie te doenén
terug te verdienen.
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Top 5 tandartsketens en het aantal vestigingen
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Kies Mondzorg

13
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Ivory & Ivory

18

3

Dental Clinics

42

2

Samenwerkende
Tandartsen

44

1

DentConnect

60
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De traditionele tandartspraktijk—statig
herenhuis,wachtkamermet tijdschrif-
ten,manop leeftijd aanhet roer—ver-
dwijnt langzaamuit beeld.Dekomende
tien jaar gaat bijnadehelft vandeNeder-
landse tandartsenmetpensioen.
Opditmoment zijn ernog ruimvijf-

duizend tandartspraktijken enbijna
8600 tandartsen, zoblijkt uit cijfers van
beroepsorganisatieKNMT.Een ruime
meerderheid vandiepraktijkenwordt
gerunddoor één tandarts.Minderdan
5%vandepraktijkenmaaktdeel uit van
een vande vijf grootste ketens,metder-
tien vestigingenofmeer.Deomzet van
een fulltimewerkende tandarts bedraagt
gemiddeld€230.000per stoel, schreef
Rabobank laatst in een studie over de
branche.

Maarde trend is duidelijk: het aantal
zelfstandige tandartsen loopt terug.Die
ontwikkelingheeft ookdeaandacht van
investeerders getrokken. Veel solo-
praktijken vanmeest oudere tandartsen
staanopditmoment te koop. Zij vinden
dekosten vaneen ingrijpendemoderni-
sering vanhunpraktijkhoog enweten
niet of ze eendergelijke investeringnog
kunnen terugverdienen.

Demeeste tandartspraktijkenmaken
nietmeer zoveelwinst als vroeger. Te-
genwoordig geldener vanoverheidswege
vastgesteldemaximumtarieven voorde
behandelingendie zorgverzekeraars
vergoeden. Als tandartsmoet je efficiënt
werkenengoedekwaliteit bieden.

Vooral indestedenstrijdentandartsen
omnieuwepatiënten. ‘Erzijnpraktijken
diepatiëntenwervendoorvoorgrote
behandelingenextra lage tarieventereke-
nen’, zegtKuneBurgersvanTandarts.nl.
‘Eenkroonplaatsenkostgemiddeld€650,
maarerzijnpraktijkendieal voor€300
eenmetaalporseleinenkroonaanbren-
gen.Omnieuweklantenbinnentehalen.’

Enkelehonderden zelfstandige tand-
artsenkozendeafgelopen jaren voor
aansluitingbij een tandzorgketen. InNe-
derland zijn er inmiddels driemetmeer
dan veertig vestigingen, blijkt uit een in-

In de tandzorg rukken de ketens op. Die trend wordt
nog versneld door het relatief grote aantal
zelfstandige tandartsen dat binnen tien jaar met
pensioen gaat

Steedsminder
tandartsen
zijneenpitter

INVESTERINGEN TANDZORG

ventarisatie doorTandarts.nl. Bekende
ketens zijn Ivory & Ivory,DentConnect,
SamenwerkendeTandartsen enKies
Mondzorg.

Endeze trendvanschaalvergrotingzet
door.Erkomendekomendejarenmeer
bedrijfsoverdrachten, voorspeltRabo-
bankinhaarstudie.Eenprobleembijde
duizenden‘eenpitters’ isde toenemende
vergrijzing.Bijnaeenderdevanalleactie-
ve tandartsenisouderdan55 jaar.Hun
pensioendatumnadertenzij zijnbezorgd
overdecontinuïteit vanhunpraktijk.

Een complicerende factor daarbij is
dat er steedsmeer eisenaandepraktijk-
voeringwordengesteld. Een tandarts
moethandig inkunnen spelenopaller-
leiwensen van consumenten, zoals de
mogelijkheidomonline afspraken te
makenof ombuitenkantoorurenen in
hetweekend terecht te kunnen voor een
behandeling.Grotepraktijkenbieden
dezemogelijkheden vaak al.

Tandartsenmet eengoedlopende
praktijk in een stedelijk gebiedkunnen

rekenenopwarmebelangstelling van
ketens in tandzorg. Zijwillen zulkeprak-
tijkengraag integreren indeketen en
betalen voorhet klantenbestand vande
desbetreffende tandarts.

Eenbelangrijkeredenvoordie toena-
dering isdatnetafgestudeerdetandartsen
lievergeenzelfstandigepraktijkwillen
leiden.De jongstegeneratie—intoene-
mendematevrouwen;60%vandetand-
heelkundestudentenisvrouw—staat
daaromniet tepopelenomeenbestaande
tandartspraktijkover tenemen.Zijwer-
ken lieverparttimedandatze langewerk-
wekenmakenineeneigenpraktijk.

Exploitanten van tandzorgketens

De jongste generatie,
in toenemendemate
vrouwen, wil liever
geen zelfstandige
praktijk leiden

14%

86%

Tandartspraktijken inNederland

5100 praktijken (totaal 8600 tandartsen)

Praktijken met één tandarts

Praktijken
met twee
tandartsen
of meer
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