
 
 
 
Goedemorgen, mijn naam is Hans Beekmans. Met stijgende verbazing en verontrusting sta 
ik ruim 35 jaar als tandarts in de praktijk.  Ik ben dan ook blij en dankbaar dat ik hier ten 
lange leste een onthullende bekentenis kan doen. 
Wij allemaal, dus u, de overheid, de patiënt en de tandarts willen iets moois nastreven. Maar 
het lijkt er soms op dat wij als tegenpartijen tegenover elkaar staan.      
 
Helaas moet ik u bekennen dat dankzij onze regering wij als tandartsen wel heel gemakkelijk 
veel geld kunnen verdienen. 
Want met haar uniforme beleid kan er heel gemakkelijk sjoemelzorg worden geleverd. Zorg 
dus, die zinloos, onnodig, overbodig en middelmatig is, en helaas ook zelfs schadelijk.    
 
Goede zorg en zelfs topzorg is ook verkrijgbaar. Nederland is daar nog leidend in. Om dat 
echter waar te kunnen maken moet er meestal ook nog eens een keer gesjoemeld worden 
met de administratie. De een noemt dat creatief, de ander fraude. Hoe dan ook, wie wil dat? 
Wilt u dat? 
 
Ondanks tariefsverlagingen en taakdelegaties gaan de kosten onverminderd omhoog, neemt 
de bureaucratie toe, daalt de kwaliteit, neemt het vertrouwen af en stijgt het aantal 
klachten. Is dát ‘Nederland beter maken’?  
 
We schieten er niets mee op door ‘sorry’ te zeggen. Ik hecht er aan, dat onze patiënten met 
u, weten en beseffen, dat het huidige beleid heeft gebracht wat we niet willen hebben.   
 
Om die reden heeft het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg, waarvan ik voorzitter ben, 
tandartsen opgeroepen om eerder trouw te zijn aan hun beroepseed en aan de wens van 
hun patiënten dan aan een regelgeving die daartoe steeds minder ruimte biedt.  
 
U roep ik op om in ieder geval te bezien hoe de bestaande regelgeving kan worden 
aangepast, opdat we dát bereiken wat we allemaal willen: betaalbare en betrouwbare 
kwaliteit in de mondzorg.   
 
Dit is dan ook mijn call-to-action: 
Het beleid moet dan worden voorzien van gezonde prikkels om dat te kunnen leveren.  
Daarnaast moet er ruimte komen voor innovatie op het gebied van zowel de zorg als de 
organisatie van de financiering resp. verzekering en last but not least: het herstel van het 
fundamentele recht op onafhankelijkheid en contractsvrijheid. Nederland is namelijk het 
enige land binnen Europa en misschien wel van de hele wereld waar dát verboden is.  
 
En weet u, echt goede zorg spaart zowel uw mond als uw portemonnee. Beleid is pas goed 
als het daar op aanstuurt. Voor mij bent ú pas goed als u in staat bent dáár aan bij te dragen. 
U begrijpt natuurlijk wel, dat het in deze niet om mij gaat, maar om de patiënt.        
 
Dank voor uw aandacht.  


