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hoe vaak een hoge DPSI-score wordt gevolgd door pre-
ventief werk. Een praktijk die dat vervolgens systema-
tisch gaat doen verbetert de kwaliteit van het werk, 
waarna de omzet meestijgt.

Selta biedt het systeem aan in abonnementsvorm. 
Praktijken betalen vij� onderd euro per jaar, per � e 
tandarts in de praktijk. Voor mondhygiënisten of assis-
tenten wordt niets in rekening gebracht, maar hun 
prestaties worden wel weergegeven in de analyses. Eén 
keer per jaar krijgen aangesloten praktijken een uitge-
breid managementverslag met verbeteracties. Maar 
desgewenst kunnen de inzichten meerdere keren per 
jaar worden ververst. 
Vanaf september 2016 is Selta daadwerkelijk van start 
gegaan. Eind van dat jaar deden ongeveer tien praktij-
ken mee als klant of pilot-praktijk. Dit jaar wil Selta op 
honderd praktijken uitkomen. Vanaf vier of vijf tand-
artsen in de praktijk wordt het systeem echt interessant 
voor vergelijkingen tussen individuele behandelaars. 
Kleinere praktijken kunnen zich uiteraard wel goed la-
ten vergelijken met de andere deelnemende praktijken. 
Selta hee�  inmiddels ook zogenoemde ‘signalerings-
lijsten’ ontwikkeld die risicopatiënten vermelden die 
minder zorg ontvangen dan andere patiënten. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om patiënten die een endo heb-
ben, maar nog geen kroon of bij wie langer dan drie 
jaar geen bitewings zijn gemaakt.

Veiligheid
Selta legt met haar dienstverlening een database aan 
die ook voor verzekeraars interessant is. Maar men wil 
er geen misverstand over laten bestaan dat data niet 
met verzekeraars worden gedeeld. Dat is contractueel 
vastgelegd. 

Als startend bedrijf hee�  Selta in 2016 slechts een be-
scheiden omzet behaald. Men moet eerst investeren – 
vooral in tijd – om het tot een winstgevend bedrijf te 
maken. Er wordt dan ook scherp op de kosten gelet en 
het bedrijf is niet voor niets gevestigd in ongeveer het 
enige kantoorpand van Groenekan, waar de huur de 
hel�  bedraagt in vergelijking met kantoren in het na-
bijgelegen Utrecht. 
De directeuren zien de toekomst van het bedrijf met 
vertrouwen tegemoet. De waarde van data-analyses 
wordt steeds meer ingezien, zeker met de schaalver-
groting in de tandheelkunde. Ook de wens naar meer 
transparantie in de zorg is in het voordeel van Selta. Ze 
zien meer concurrentie komen, maar beschouwen dat 
als een positief teken: er is behoe� e aan dit soort data 
en analyses. Voorlopig denken ze daar in de tandheel-
kunde een behoorlijke voorsprong in te hebben.
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Mijn eigen beleving bij ‘de oude 

dag’ is nog wat abstract. Ik heb 

nog niet goed een beeld hoe die er-

uit gaat zien. Een bekend gezegde is 

ook wel dat de meeste mensen wel 

oud willen worden, maar niet oud wil-

len zijn. Misschien zijn we daarom ook 

niet bezig met de invulling van onze oude 

dag. Maar juist de invulling ervan, en het mo-

ment van aanvang, is zeer bepalend voor de hoeveel-

heid geld die ermee is gemoeid. 

Het spreekt voor zich dat er aan het eerder stoppen 

met werken en een prettige invulling van de vrije tijd 

een aanzienlijk prijskaartje zit. Meestal geniet de op-

bouw van een spaarpot voor later een lagere prioriteit. 

Een ander huis, een jong gezin, studerende kinderen; 

ze vormen een legitiem excuus om die opbouw even 

door te schuiven naar later. Maar later wordt nu en is 

daarmee een realiteit geworden. De voor de hand lig-

gende vragen zijn dan: wat levert de praktijk op en wat 

is de hoogte van het pensioen en van het eventuele 

lijfrentekapitaal? In veel gevallen leiden de uitkomsten 

niet tot grote vreugde. De kapitalen vallen veel lager 

uit dan werd verwacht op basis van de oude rende-

mentsverwachtingen. De aan te kopen lijfrente-uitke-

ring is geen schijn van wat het was. 

Dit alles is te verklaren door slechte beleggingsresulta-

ten, de fors toegenomen levensverwachting en na-

tuurlijk de historisch lage rente. Het verstandig aan-

wenden van de beschikbare middelen bij de aanvang 

van de oude dag vergt enige fi nanciële en operatione-

le lenigheid. Vaak valt er niet aan te ontkomen om de 

waarde van het woonhuis te verzilveren en aan te 

wenden voor living. Ook het inkorten van de lijfrente-

periode tot tien of twintig jaar kan een deel van de op-

lossing vormen. Denk hier op tijd over na en ga er niet 

vanuit dat de verkoop van de praktijk de sleutel is tot 

een gouden oude dag.
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