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Er wordt veel gezegd en geschreven over 
duurzaam ondernemen, maar hoe be-
gin je ermee? Er zijn vier gebieden 

waar je als praktijk invloed op kunt uitoe-
fenen:

1. Groene energie inkopen 
2. Zo slim en energiezuinig mogelijk inko-

pen
3. Investeren in energiebesparende maatre-

gelen
4. Veranderen van het eigen gedrag

Stap 1 is daarbij het meest eenvoudige om 
mee te beginnen. Het hoeft ook niet moei-
lijk te zijn, maar doe in ieder geval iets aan 
duurzaam ondernemen!

Groene energie
In 2014 was 70% van de elektriciteit die 
in ons land werd gebruikt afkomstig uit 
centrales die gestookt zijn met fossiele 
energie. Het aandeel van elektriciteit uit 
steenkool-gestookte centrales is, wegens 

de relatief lage prijzen van steenkool op de 
wereldmarkt, fors toegenomen ten opzich-
te van het jaar daarvoor.1

Het lijkt een open deur, maar overstappen 
naar groene stroom en CO2-gecompenseerd 
gas is extreem eenvoudig en heeft écht een 
effect. Misschien denk je: “Die stroom die 
wij krijgen, komt toch gewoon uit die ver-
vuilende centrale.” Dit is misschien wel 
zo, maar hoe meer mensen aangeven dat 
ze groene energie (liefst uit Nederland-
se bron) willen, hoe sneller er duurzame 
energiebronnen bijkomen en vervuilende 
centrales sluiten.

TIP: Zowel de ANT, de Branchevereni-
ging Tandtechniek als de KNMT bieden 
goedkope Nederlandse groene energie als 
ledenvoordeel (www.ant-tandartsen.nl/
ledenvoordeel, www.bvtandtechniek.nl/
energie, www.knmt.nl/over-de-knmt/leden-
voordeel). 
De ANT vindt duurzaam ondernemen be-
langrijk en biedt zelfs meerdere energie-

besparende ledenvoordelen, zoals zon-
nepanelen, isolatie, LED-verlichting en 
duurzame klimaatbeheersing. 

Duurzaam inkopen
Een tandheelkundige praktijk koopt hand-
schoenen, behandelmaterialen, tandtech-
niek, kantoorartikelen, koffie en water en 
nog verschillende andere zaken in die alle-
maal op de praktijk worden geleverd. Met 
de volgende eenvoudige aanpassingen kun 
je energiezuiniger bestellen:

• Probeer zo veel mogelijk bij één leveran-
cier te bestellen.

• Bestel op vaste momenten (bijvoorbeeld 
één of twee keer per week) om te voor-
komen dat er iedere dag pakketjes wor-
den verstuurd.

• Vraag leveranciers om digitale (maand)
facturen, om papieren post te voorko-
men. 

TIP: Waterkoelers met zo’n grote fles zijn 
érg milieuonvriendelijk en duur. Die plas-
tic flessen moeten worden geproduceerd, 
gevuld in een fabriek en daarna bezorgd 
én weer opgehaald worden op de prak-
tijk door een vervuilende vrachtwagen. 
En dat terwijl we in Nederland zeer goed 
kraanwater hebben. Bovendien: water uit 
zo’n fles kost al snel € 0,83 per liter ter-
wijl kraanwater ongeveer € 0,0015 per liter 
kost. Als je in de praktijk koel water wilt 
bieden aan personeel en/of patiënten, kies 
dan voor een waterleidingkoeler. 

Energiebesparende maatregelen en 
fiscale mogelijkheden
Om het praktijkpand energiezuinig te ma-
ken, zijn er meerdere oplossingen. Een 
aantal voorbeelden:

Zonnepanelen
Met zonnepanelen wordt het dak van de 

dubbel positief effect

Energie besparen 
en duurzaam 

inkopen
Als praktijkmanager kom je er vaak niet aan toe om de mogelijkheden van 

energiebesparing en duurzaam inkopen te onderzoeken. Dit hoeft echter 

niet heel veel tijd te kosten en je helpt er ook nog eens het milieu mee te 

ontlasten en je eigen energiekosten te verlagen.

Pure Energie 

 Alfons Wispels, de groenste energieleverancier in Nederland.

“In 1995 bouwde ik mijn eerste windmolen in Zeewolde. Inmiddels levert mijn bedrijf stroom 

uit 80 windmolens en verschillende zonne-energieprojecten door het hele land. We investeren 

90% van onze winst in nieuwe duurzame energieprojecten, 10% gaat naar het goede doel. 

Zo werken we continu aan meer duurzaamheid in Nederland”, aldus Alfons Wispels, oprichter 

van Pure Energie. Het energiebedrijf is inmiddels al drie keer op rij uitgeroepen tot groenste 

van Nederland, door organisaties als de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur&Milieu.Michael Joosen
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praktijk een eigen elektriciteitscentrale. 
Afhankelijk van de richting van het dak, de 
hoek en eventuele obstakels, is het moge-
lijk om tot 100% in de elektriciteitsbehoef-
te van de praktijk te voldoen. 

Inverter-airconditioning met warmte-
pomp
Bij dit type klimaatbeheersinginstallatie 
wordt de koelcyclus om te verwarmen sim-
pelweg omgedraaid. Er wordt dan warmte 
onttrokken aan de buitenlucht die aan de 
binnenruimte wordt afgegeven. Dit zorgt 
ervoor dat airconditioning met warmte-
pomp een zeer hoog rendement (COP) kan 
hebben. Verwarming via de CV-ketel is dan 
niet meer nodig. 

LED-verlichting in plaats van TL
Als een praktijk nog gebruik maakt van 
‘ouderwetse’ T8 TL-verlichting en/of halo-
geen, kan het laten vervangen hiervan door 
LED-armaturen op meerdere manieren in-
teressant zijn:

• Veel lager energieverbruik;
• Langere levensduur;
• Geen warmteafgifte (dus lagere koe-

lingskosten);
• Geen giftige stoffen;
• Ongevoelig voor trillingen;
• Brandt onmiddellijk op vol vermogen.

Isolatie (vloer-, dak-, gevel- en raam)
Isolatie zorgt naast energiebesparing ook 
voor een toename in comfort. Om een goed 
beeld te krijgen van de warmtelekken van 
de praktijk kan gebruik worden gemaakt 
van een zogenaamde thermograaf of warm-
tecamera. Sommige gemeenten bieden dit 
soort onderzoeken gratis aan.

Goed onderhoud
Het onderhoud van de airconditioning 
krijgt bij sommige praktijken niet de aan-
dacht die het verdient. Door het niet regel-
matig laten onderhouden van de installa-
tie raken filters vervuild, wat leidt tot een 
slechtere koeling en ongezonde uitgebla-
zen lucht. Daarnaast vervuilen de conden-
satoren waardoor de installatie de warmte 
minder goed kwijt kan en extra wordt be-
last. Het gevolg is een lager rendement en 
hogere slijtage. 

Subsidies en fiscale mogelijkheden
Een belangrijke factor in het beslistra-
ject, zijn de subsidiemogelijkheden. De 
overheid brengt jaarlijks een zogenaamde 
‘energielijst’2 uit met hierop een totaalover-
zicht van alle energiebesparende maatre-
gelen die dat jaar in aanmerking komen 
voor subsidie.
Praktijken hebben bij aanschaf van de juis-
te energiebesparende maatregelen fiscale 
voordelen. Dit levert dus dubbel voordeel 
op: niet alleen bespaart de praktijk op 
energiekosten, de praktijkhouder betaalt 
ook minder inkomsten- of vennootschaps-
belasting. Er zijn verschillende voordelen, 
zoals de EIA en KIA waar je accountant je 
alles over kan vertellen. 

Energiezuinig gedrag
De praktijk verbruikt energie, dat is logisch. 
Maar wordt er ook onnodig energie ver-
bruikt? Onderstaande checklist maakt in-
zichtelijk waar er nog iets te verbeteren valt:

• Gaat de verlichting (automatisch) uit als 
er niemand in een ruimte aanwezig is?

• Is de thermostaat goed ingeregeld, zo-
dat er ’s nachts en op dagen dat er niet 
wordt gewerkt ook niet onnodig wordt 
gestookt?

• Hebben de toiletten een kleine en grote 
doorspoelknop?

• Is de energie spaarstand op monitors 
geactiveerd?

• Wordt er dubbelzijdig geprint?
• Vindt correspondentie met de patiënt 

zoveel mogelijk digitaal plaats?

TIP: Je kunt de CV-ketel zo instellen dat 
deze al vóór sluitingstijd uit gaat, zonder 
dat je dit merkt in de praktijk. Afhankelijk 
van hoe goed de praktijk is geïsoleerd, kan 
dit soms wel twee uur voordat de laatste 
patiënt vertrekt. 

Samengevat
Het is slim om je als praktijkmanager te 
verdiepen in energiebesparing en duur-
zaamheid. Met een paar simpele veran-
deringen kun je al veel bijdragen aan een 
beter milieu en door slim gebruik te maken 
van subsidiemogelijkheden zijn investe-
ringen in energiebesparende maatregelen 
meestal een goede investering.

1 www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/01/18/energierap-
port-transitie-naar-duurzaam/energierapport-transitie-naar-duurzaam.pdf
2 www.rvo.nl/sites/default/files/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202016.pdf

Michael Joosen is directeur van 

Heertjes en Voorpraktijken. Heer-

tjes (heertjes.nl) ondersteunt prak-

tijken o.a. bij inkoopvraagstukken 

rondom nieuwbouw, verbouw 

en verhuizingen. Voorpraktijken 

(voorpraktijken.nl) is een verza-

meling besparende collectieven, 

speciaal gericht op (para)medi-

sche praktijken. Voorpraktijken 

organiseert daarnaast ledenvoor-

delen als partner van de ANT, 

de KNMT, de Branchevereniging 

Tandtechniek en Dierenartsencoö-

peratie Dactari.

Vernieuwd! Opleiding Tandartsassistent(e)

Deze vernieuwde opleiding is zowel geschikt voor de instromende- als
doorstromende tandartsassistent. Met dit diploma bent u goed voorbereid op
het werken als tandartsassistent. 
Het is noodzakelijk dat u of werkzaam bent in de Tandartspraktijk of dat u een
stageplek hebt.

Cursus locatie:  Nijkerk bij Amersfoort

Cursus Preventie Assistent(e)

Deze cursus Preventieassistent is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde
tandartsassistenten, die zich verder willen bekwamen en ontwikkelen in de
preventieve tandheelkundige zorg.

Cursus locaties: Oldenzaal
   Nijkerk bij Amersfoort
   Den Haag
   Den Bosch
   Middelharnis

Start in september, check de website voor actuele data.

Cursus Paro Preventieassistent(e)

Cursus locaties: Amersfoort

Cursus Praktijkmanager

Geen praktijk is hetzelfde, dus ook de functie van praktijkmanager wordt
nergens hetzelfde uitgevoerd. De ene praktijkmanager zal slechts de
administratieve taken van de tandarts eigenaar overnemen naast zijn/haar
werkzaamheden als assistent. De andere praktijkmanager bepaald mede het
beleid en het management van de praktijk. De meeste praktijkmanagers
vinden een plekje hier tussen in.

Cursus locaties: Amersfoort
   Oldenzaal
   Ravenstijn
   Amsterdam

www.dentalbestpractice.nl
Kijk voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden op:

Dental Best Practice is dé organisator van tandheelkundige
opleidingen, trainingen en congressen gericht op het optimale
functioneren van het hele team.


