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Gebit na gebit
maken we
Friesland mooier
Hoe houd je je vak op op peil? Dat is de vraag die orthodontist Daniël van der Meulen van
Orthodontiepraktijk Leeuwarden zich sinds zijn aantreden in 1990 bezig houdt. Want je werkt
niet alleen voor jezelf, maar hebt ook een verantwoordelijkheid naar je patiënten en collega's.
"Wij steken onze nek uit om de continuïteit van de orthodontische zorg te waarborgen."
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D A N I Ë L VA N D E R M E U L E N - O R T H O D O N T I E P R A K T I J K L E E U WA R D E N

De entree van Orthodontiepraktijk Leeuwarden in het
hartje van de stad is indrukwekkend. Achter een massief houten voordeur gaat een smetteloos witte en lichte praktijk schuil, met vrij opgestelde behandelstoelen
die ieder afzonderlijk worden belicht. De ruimte oogt
als een binnentuin, wat wordt versterkt door een grote
glazen achterpui. Als bezoeker voel je je meteen op je
gemak. Orthodontist Daniël van der Meulen werkt
sinds 1990 in de praktijk, eerst met twee collega´s in een
maatschap en sinds hun pensionering in 2003 zelfstandig. De geboren Fries wilde als tiener elektrotechnisch
ingenieur worden, maar vond in tandheelkunde de
ideale combinatie van techniek en de omgang met
mensen. Tijdens zijn studie werd hij gegrepen door wat hij zelf noemt - de vierde dimensie in groei en ontwikkeling. “De patiënt komt binnen en dan zie ik de
behandeling als een film voor me. Je zoekt de beste en
efficiëntste manier om van A naar Z te komen, dus niet
alleen een gaatje vullen maar het hele proces."
Orthodontiepraktijk Leeuwarden bestaat sinds 1966 en
zit vanaf 1979 in hetzelfde pand. In 2003 werd het ontruimd, casco opgeleverd en weer naar moderne maatstaven ingericht. Het was een hele operatie en de
ontwerpers die Van der Meulen aanvankelijk contracteerde konden de klus niet aan, blikt hij terug. "Ik heb
toen een bouwkundige in de arm genomen die het hele
proces begeleidde en onderhandelde met de architect
en de aannemers. Ik betaalde hem op uurbasis en dat
was een goede manier, want ik kon gewoon doorwerken in een ruime noodpraktijk."
Wij steken onze nek uit
De verbouwing en alle stress die ermee gepaard ging
weerhielden hem niet van een nieuw project.
"In Drachten zat sinds 1973 een collega en hij wilde
eind 2007 stoppen, maar er was geen opvolger. Met
mijn collega Bernard Akkerma uit Heerenveen en met
de hulp van Afien Veenema uit Groningen heb ik toen
besloten de praktijk ter overbrugging voort te zetten.
De orthodontist in Drachten heeft echter zijn praktijk
aan huis en wil daar blijven wonen en daarom wordt er
op dit moment in het centrum van Drachten een nieuwe praktijk gebouwd, die in oktober zijn deuren opent
onder leiding van een pas afgestudeerde collega." De
verbouwing brengt opnieuw een hoop werk en kosten
met zich mee, maar Van der Meulen twijfelde geen
seconde. "Wij steken onze nek uit en bouwen op eigen
risicio een nieuwe praktijk, zodat de continuïteit in het
Noorden gewaarborgd wordt. Er is hier weinig concurrentie en we helpen elkaar waar we kunnen, zodat we
een plezierig werkveld houden."
Het probleem met de opvolging in Drachten is niet
uniek. Sinds de politiek de tandartsenopleiding en de
orthodontistenspecialisatie in Groningen in 1990 sloot
uit angst voor een overschot aan tandartsen, kampen
de huidige praktijken met een chronisch tekort aan
opvolgers. Dit tot grote frustratie van Van der Meulen.

"De opleidingen zijn uiteindelijk weer heropend, maar
pas in 2007 studeerden de eerste nieuwe orthodontisten af. Van 1990 tot 2007 studeerden er niet elke vier
jaar twee mensen af, en dat scheelt 34 collega's door de
jaren heen." Daar komt bij dat er steeds meer vrouwen
de opleiding volgen, en zij werken lang niet altijd fulltime in een eigen praktijk. Van der Meulen: "Dat maakt
de output van de opleiding kleiner en daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden, met alle gevolgen
van dien. Nu zie je vaak dat tandartsen die met pensioen gaan geen opvolger kunnen vinden en dan hun
praktijk overdoen aan een zakelijke investeerder die de
praktijk bemant met een buitenlandse tandarts. Dat
klopt niet." Na een korte aarzeling heeft hij wel een
verklaring voor het beleid: "De politiek heeft er belang
bij dat minder tandartsen meer werk doen, want dan
kan het tarief naar beneden. De overheid verdeelt en
heerst, en in dat kader is ook de mondzorgkundige uitgevonden.”
Onzin van de Consumentenbond
Het gesprek komt op de stand van zaken van de orthodontie in Nederland en Van der Meulen toont zich
voorzichtig optimistisch. Het niveau vindt hij hoog,
maar de ontwikkelingen staan onder druk door de weigering van de NZa om nieuwe tarieven vast te stellen
voor nieuwe procedures en behandelmethodes. Het
plan van de NZa voor een vrije markt voor orthodontie
in 2010 gaat voorlopig evenmin door. Daar staat tegenover dat het tariefsverschil tussen de tandarts en orthodontist per 1 juli is rechtgetrokken. Volkomen terecht,
stelt hij, om er in één adem aan toe te voegen dat het
maar eens afgelopen moet zijn met de negatieve beeldvorming rond de beroepsgroep. Maar daar werkt een
bericht over een vermeend beugelkartel, onlangs op de
voorpagina van De Telegraaf, niet aan mee. Van der
Meulen: "Zo'n bericht is echt onzin, in de wereld
gebracht door de Consumentenbond. Het door de NZa
vastgestelde tarief voor orthodontie is het laagste van
heel Europa en gebaseerd op een zeer efficiënte praktijkvoering. Dan is het niet vreemd dat orthodontisten
er nauwelijks onder gaan zitten. Maar als je zo’n kop in
de krant leest dan steekt het wel."
De orthodontisten in Friesland vormen een hechte club
en prefereren samenwerking boven concurrentie. Zo is
er een ‘herenakkoord’ gesloten dat als iemand uitvalt of
arbeidsongeschikt raakt de collega's bijspringen, vertelt
Van der Meulen. "Die overeenkomst bestaat al heel lang
en dat hebben we uitgebreid voor de continuïteit na
afloop van iemands carrière. Samen maken we het vak
leuker." Op de gang van de orthodontiepraktijk hangt
een ingelijste foto van een stralend meisje met een beugel. "Dit is toch prachtig", wijst hij enthousiast. “Een
mooi gebit is een kunstwerkje dat je altijd bij je hebt. Als
je kijkt naar alle stralende gebitten van jongens en meisjes op straat dan hebben we dat toch maar mooi bereikt.
Gebit voor gebit maken we Friesland ‘n beetje mooier."
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