
 
 
 

Waarom wij geopend zijn tussen Kerst en Oud en Nieuw 
 
Veel Nederlanders hebben de laatste week van het jaar vaak een paar dagen vrij. Maar er zijn ook 
beroepen waar het tussen Kerst en Oud en Nieuw juist heel druk is. Denk aan dienstverlenende 
bedrijven en instellingen. De zorg is er een van en onze praktijken voor orthodontie behoren tot die 
groep. 
 
 
Tijden veranderen 

Wij dienen ons voortdurend aan te passen aan onze economie. Vraag en aanbod bepalen het voortbestaan van 

onze praktijken. Júist als heel veel mensen vrij zijn, dienen wij beschikbaar -open- te zijn. Veel van onze patienten, 

zowel volwassenen als ouders met kinderen, vinden het fijn om nét in die week even een laatste bezoek te 

brengen aan de ortho. Vaak speelt ook de zorgverzekering een belangrijke rol. 

 

Minder inschrijvingen 

Alles wordt duurder. Ook wij zien de kosten onevenredig omhoogschieten. De 8,6% indexatieverhoging 2023 van 

het KNMT, dekken bij lange na niet onze kosten die minstens 30% bedragen. 

Praktijk Zuid heeft dit jaar voor het eerst 50% (!) minder inschrijvingen nieuwe patienten. Het aantal ‘no shows’ 

en ‘no go’s’ stijgt schrikbarend in alle praktijken. Ingeschreven patienten stellen na consult en offerte de start-

behandeling steeds vaker uit. 

 

Marktwerking 

Daarnaast is er al een aantal jaren een verschuiving gaande in de randstad en Amsterdam in het bijzonder: steeds 

meer praktijken voor tandheelkunde/mondzorg en orthodontie zijn wél geopend op feestdagen en tussen Kerst 

en Oud en Nieuw. Ook bieden steeds meer tandartsen orthodontie aan.  

Wij kunnen niet anders doen dan te reageren op de marktwerking en te voldoen aan vraag en aanbod. 

 

• Afhankelijk van hoe de dagen vallen zullen wij vanaf 2023 voortaan altijd geopend zijn tussen Kerst en Oud en 

Nieuw. 

• Dit jaar, Kerst 2022, geldt als een overgangsjaar, waarbij eenieder die vrij wil zijn, dat kan nemen zoals 

gebruikelijk. 

• Vanaf volgend jaar geldt voor elke vrije dag die je opneemt tussen Kerst en Oud en Nieuw als verlofdag. 

Anderzijds krijg je voor elke gewerkte dag in die periode een vrije dag voor terug. 

 

Ik hoop op ieders begrip en het belang van openstelling, wij gaan economisch gezien een moeilijke en onzekere 

periode tegemoet. Door met ons allen de schouders eronder te houden en ons collegiaal op te stellen slaan wij 

ons er doorheen. Heb je vragen? Stel ze gerust aan je praktijkmanager (Joyce, Adine, Shanou) of aan mij. 

 

 

Madjid Gordjestani 

 


