
Over het Tandheelkundig tarief. 
Voordracht gehouden door den heer T. C. A. BOLGER 

in de vergadering van 19 Dec. 1897. 

Dames en Heeren, 

u ik met het aangekondigde onderwerp in uw 
midden ga optreden doe ik dit in de veronder- 
stelling van verschillende zijden te worden 
ontvangen met een zeker scepticisme, daar 

licht deze en gene zich zal afvragen of wel het bewuste 
onderwerp op eene bijeenkomst als deze ter tafel 
moet worden gebracht. En toch — wat is meer juist ? Stelt 
zich niet krachtens hare statuten de N. T. V. o.a. ten doel 
„het bevorderen van de belangen van den tandheelkundi-
gen stand" ? Immers ja! En dan zou ik weer willen vra-
gen : zijn die belangen in verste strekking slechts een ima-
ginaire grootheid, iets dat zich alleen laat uitdrukken in 
de taal der ethiek en der vaktermen, of maken van deze 
belangen ook deel uit die zaken, welke zich zoo bij uitstek 
goed onder cijfers laten brengen? Waarlijk, ik kan niet 
inzien, waarom wèl de middelen moeten worden bespro-
ken, waardoor wij, persoonlijk en en bloc, onze belangen 
trachten te bevorderen, terwijl de stoffelijke resultaten 
van ons aller streven niet een onderwerp van bespreking 
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zouden mogen uitmaken. Laten we het onomwonden be-
kennen, dat, al beoefenen we geen kunst uitsluitend om 
tien broode, het dagelijksch brood door ons allen toch 
noode zou kunnen worden gemist. En daar hier dus wel 
degelijk van een algemeen belang van den tandheelkun-
digen stand, zooals onze statuten zeggen, sprake is, mag 
een bespreking der tariefkwestie wel beschouwd worden 
als ter zake dienende. 

Maar nog zou deze conclusie mij naar eigen opvatting 
niet de vrijheid hebben gegeven uwe aandacht te vragen 
voor mijn onderwerp, als ik niet tevens van meening was, 
dat aan den ethischen grondslag, waarop zich het tand-
heelkundig tarief baseert, nog veel kan worden verbe-
terd. Ja, nog sterker, die grondslag ontbreekt soms ten 
eenen male en dezelfde tandarts, die zooeven conscientieus 
zijn werk heeft voltooid, zal straks allicht bij het waardee-
ren zijner diensten geheel handelen naar den inval van het 
oogenblik, tenzij hij, wat nog erger is, steeds en on-
wrikbaar aan eet en hetzelfde tarief vasthoudt en daar-
door vaak de billijkheid tegenover den patient uit het oog 
verliest. Want laten we niet vergeten, dat tegenwoordig 
de inkomsten van menigeen onder onze patienten, ook on-
der hen, die een hoogere maatschappelijke positie inne-
men, van dien aard zijn, dat de zegeningen der moderne 
tandheelkunde slechts dan kunnen worden genoten, als 
de behandelende tandarts deze omstandigheden niet uit 
het oog verliest en dien overeenkomstig zijn honorarium 
stelt. 

Gaan we na hoe de rekeningen gewoonlijk worden op-
gemaakt, dan zien we twee methoden gevolgd I° de be-
rekening der operatie en 20  de berekening volgens den 
tijd aan de verschillende kunstbewerkingen besteed. 
Beide methodes hebben hun aanhangers, waaruit men al 
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dadelijk kan besluiten, dat vóór en tegen beide manieren 
wat aan te voeren valt. 

Bespreken we eerst het berekenen per operatie. Een 
belangrijk voordeel hiervan is, dat de operateur, à priori 
wetend wat hem zijn werk zal opleveren, den tijd kan ne-
men om zonder zich te overhaasten zijn taak conscientieus 
te volbrengen. Ook de patient wordt niet geagiteerd door 
het denkbeeld, dat iedere minuut item zóóveel in Ned. 
Courant vertegenwoordigt. Voor patient en dentist wordt 
het werk veraangenaamd, doordat niet de klok met me-
talen tong den operateur tot spoed maant, iets waarbij 
wel de beurs van den lijder, maar stellig niet beider zenuw-
gestel wèl zal varen, om niet te spreken van het gevaar, 
dat de kwaliteit der kunstbewerkingen zal lijden door 
overhaasting. 

Hiertegenover echter staat een groot nadeel en wel dit, 
dat er b.v. geen twee vullingen volkomen gelijk zijn en 
hoe wil men nu ongelijke verrichtingen met gelijke munt 
laten betalen? Kleine verschillen kunnen we buiten be-
spreking laten, maar het is toch te gek om een eenvoudige 
centrale caviteit over één kam te scheren met een moei-
lijke distale holte, alleen, omdat het vulmateriaal toeval-
lig hetzelfde is. En is het nu billijk een vulling, die als spe-
lenderwijs gemaakt is, evenhoog te doen hononeeren als 
een, die aan 's tandmeesters energie en aan het volhar-
dingsvermogen van den patient zeer hooge eischen heef t 
gesteld ? 

Dit alles geldt voor het geval, dat een vast tarief per 
kunstbewerking wordt gehandhaafd. Doet men dit niet, 
maar berekent men wel per vulling enz., terwijl men daar-
entegen het bedrag naar omstandigheden laat varieeren, 
dan kan men van zijn publiek niet het juiste begrip ver-
wachten, waarom b.v. per goudvulling soms het dubbele 
van andere keeren werd berekend. Echter is, zoonoodig, 
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een korte mondelinge toelichting voldoende om ophelde-
ring te verschaffen en gaat hiermee het voordeel gepaard, 
dat we de billijkheid naar beide kanten kunnen betrach-
ten. Bij een vast tarief toch zal een eerlijk man nu eens 
voelen, dat hij den patient, dan weer dat hij zichzelven on-
recht aandoet, terwijl bij varieerend tarief de belangen 
van beide partijen kunnen worden behartigd. 

Ik voel niet voor het soms in 't midden gebracht be-
zwaar, dat een gespecificeerde nota het aanzien van onzen 
stand zou kunnen verlagen. De bloeitijd van het stand-
ophouden der wetenschappelijke vakken door dergelijke 
middelen ligt achter ons ; dat was de tijd, toen de dank-
bare patient in 's dokters rechter hand een honorarium 
liet glijden, waarvan diens linker veinsde het bedrag niet 
te kennen — tenzij dit  bedrag teleurstellend klein was. 
Wel vertoont onze samenleving nog rudimentaire over-
blijfselen van die voormalige gewoonten, maar ons wan-
trouwend fin de siècle vindt het toch secuurder, dat niet de 
patient maar wel de operateur over de waarde zijner diens-
ten oordeelt. En terwijl nu eenerzijds de blanco nota 
staat, treffen we aan het andere uiterste de gespecificeerde 
rekening en deze laatste geeft de beste waarborgen, dat 
èn patient èn tandarts financieel welvaren. 

Maar voor ik in deze richting verder ga, wil ik nog het 
uursysteem aan een beschouwing onderwerpen. Een groot 
voordeel van deze berekeningswijze is, dat er niet licht 
misverstand ontstaan kan. De patient weet wat de tijd 
waard is en 'gaat zich dus niet te buiten in ellenlange uit-
weidingen : het aantal z.g. „lastige" patienten vermindert 
naarmate het tarief hooger is, via& ieder kuurtje wordt 
dan duur betaald. 

Maar eenige schaduwzijden ontbreken toch ook bij het 
uursysteem niet. De patient toch vergt terecht van den 
beha.ndelenden arts, dat hij geen minuut verloren laat 
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gaan en deze als eerlijk man voelt zich hiertoe ook ver-
plicht ; maar zelfs al zou hij naar eenige verpoozing snak-
ken, toch is deze hem niet vergund, daar bij patient licht 
argwaan zou kunnen ontstaan, dat de operatie gerekt 
wordt — pecuniae causa. Nu is het van geen mensch te 
vergen, dat hij steeds uren achtereen onafgebroken zijn 
beste krachten inspant en tracht men hiernaar toch, dan 
zal een van beide gebeuren : èf de kwaliteit van het werk 
vermindert snel, naarmate de tijd vordert èf wel de tand-
arts ruineert zijn zenuwge.  stel. 

Een tweede inconvenient bij toepassing van het uur-
systeem is nog daarin gelegen, dat iemand, die met de 
beste instrumenten, materialen en ev. assistentie werkt, 
natuurlijk vlugger kan opereeren, dan een collega, die veel 
minder aan zijn hulpmiddelen ten koste legt ; en is het nu 
billijk, dat beider tarief even hoog is? Mij dunkt, dat, 
met het oog op deze overwegingen, het bedrag van het 
honorarium omgekeerd evenredig moet zijn aan den tijd, 
die aan den operatie besteed wordt, dus hoe korter de be-
handeling duurt, deste hooger moet het honorarium zijn — 
natuurlijk bij even voortreffelijke resultaten. 

En dan nog een bezwaar, dat èn aan het uursysteem èn 
aan de berekeningsmethode per operatie eigen is : vaak 
komt het voor, dat een patient voor het begin der kunst-
bewerkingen prijsopgave verlangt, een wensch, die vooral 
bij-menschen van beperkte middelen billijk en verstandig 
mag heeten ; hoe wil men nu in vele gevallen handelen ? 
Van b.v. menige caviteit, die met spijzeresten enz. gevuld 
is, kan men moeilijk de behandelingsmethode voorspellen. 
Wel kan men eerst provisorisclIwat excaveeren, maar stuit 
men in b.v. een molaar, die nog niet veel pijn gedaan heeft, 
op een blootliggende pulpa, dan is 't toch wel wat bezwaar-
lijk om (Sf een tarief, dat feitelijk boven 's patienten draag-
vermogen gaat, te handhaven, èf om den delikwent met een 
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expositio pulpae te laten gaan M om een uitzonderings-
tarief in werking te laten treden waarbij patient de eenige 
profiteerende partij is. 

Men verwachte van mij niet, dat ik als een soort van 
Ariadne tot dit labyrinth van overwegingen den zoeken-
den collega een leiddraad zal geven, die hem geeds uit de 
moeilijkheid redt, maar wel kan ik als mijn oordeel zeg-
gen, dat het er voor mij minder op aankomt welk va:n beide 
systemen men huldigt als men naar billijkheid voor beide 
betrokken partijen streeft. Persoonlijk echter voel ik meer 
voor de berekeningswijze per operatie, mits men niet 
zweert bij een onwrikbaar vastgesteld tarief. Niet alleen 
toch komt de tandarts hierdoor vaak zelf in moeilijkheden, 
maar ook dient, zooals ik reeds vroeger opmerkte, het fi-
nantieel draagvermogen van menig patient in onzen tijd 
van malaise niet te worden overschat. Ik zou de laatste 
zijn om een minimumtarief als basis onzer berekeningen 
te willen aannemen, want zoo er één kunst is, die veel van 
haar beoefenaars vergt, is het de onze en daarom moet ze, 
ook financieel, niet worden gedeprecieerd, maar toch mag 
voor hen, wier draagvermogen gering is, niet slechts min-
derwaardig werk als laatste redmiddel ( ?) overblijven. 

Voor zulke personen moeten we dement zijn ; dit kan 
een groot hulpmiddel worden om de moderne. tandheel-
kunde ingang te doen vinden bij den breeden zoom der 
burgerij. Uit den aard der zaak ligt dit op weg der jon-
gere collega's, die nog niet met bezigheden overstelpt zijn ; 
wel zal het menigeen onder hen bezwaarlijk toeschijnen 
de meer gecompliceerde maar ook meer voldoening ge-
vende kunstbewerkingen soms voor niet zeer hoog hono-
rarium te moeten verrichten, maar ze zullen ruime vergoe-
ding vinden in het toenemen hunner eigen capaciteiten en 
in de betere tandheelkundige opvoeding, die ons volk op 
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deze wijze ontvangt, wat in laatste instantie ons allen ten 
goede komt. 

Maar steeds hoede men zich zijn paarlen voor de zwij-
nen te werpen, en verspille dus zijn kunnen niet aan per-
sonen, die ons streven niet apprecieeren. En als men ter-
men vindt om dezen of genen persoon clement te behan-
delen, dan doe men hem zulks weten en wenne men zoo 
zijn publiek eraan om een dergelijk honorarium als uit-
vloeisel van een uitzonderingstarief te beschouwen. - 

Ten slotte wil ik nog de wenschelijkheid betoogen van 
't afschafferivan het verderfelijke gratis consult. Is het niet 
een onbeschaamdheid van het publiek van ons te verlan-
gen, dat we onze adviezen om niet zullen geven? Hoe me-
nig patient doet niet een tournee door de verschillende 
operatiekamers in de stad zijner inwoning en zelfs daar-
buiten, consumeert op die wijze een belangrijke dosis 
tandheelkundige energie, waarvoor niet de minste ver-
goeding wordt gegeven, om ten slottemisschien zich in de 
armen te werpen van iemand wiens bevoegdheid misschien, 
maar wiens bekwaamheid zeer zeker aan rechtmatigen 
twijfel onderhevig is. En, men oordeele niet te gering over 
zoo'n consult : laat ik alleen het hoofdstuk „reguleeren" 
aanstippen : wat hersen- en wat handenarbeid is niet noo-
dig om te beslissen over de mogelijkheid en wijze van cor-
rectie in meer gecompliceerde gevallen. En is niet vaak 
meer kennis en duurgekochte ervaring noodig om te be-
sluiten, dat het beter is in een gegeven geval niet, dan wel 
in te grijpen ? En dit alles zou de tandarts om niet moeten 
doen, als die patient ten slotte zich niet aan de behande-
ling wenscht te onderwerpen? Wil men later bij even-
tueel verdere behandeling het consult restitueeren -
mij wèl, zelfs zal dit menschkundig en vaak wellicht ook 
billijk zijn, maar laten we eendrachtig het publiek ont-
wennen den tandarts wat dit betreft in een ander licht 
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te beschouwen dan den arts, die wel degelijk een deel 
van zijn aanzien dankt aan de financieele waarde zijner 
adviezen, een waarde die ze ontleenen aan de moeite 
en kosten besteed aan het verkrijgen der capaciteiten, die 
tot juist oordeelen in staat stellen — redenen, die voor 
den modernen tandheelkundige evenzeer gelden. 

Wanneer we bij de waardeering onzer diensten de ethi-
sche grondslagen in 't oog houden, zal dit strekken tot ver-
meerdering van onze welvaart en tot verhooging van ons 
aanzien onder het publiek. 	 • 


