
Gedreven, gericht op innovatie en met het belang van 
de patiënt hoog in het vaandel: het is geen wonder 
dat de praktijk van Daniël Vos in Weert in ruim 15 jaar 
uitgroeide van 2,5 naar 7 behandelkamers. “Zo’n grote 
praktijk is nooit echt een dringende behoefte van mij 
geweest, maar het aantal patiënten bleef maar toene-
men,” vertelt hij. “Uiteindelijk moet je dan een beslissing 
nemen: sluit ik de praktijk voor nieuwe aanwas of gaan 
we voor groei? Ik besloot voor dat laatste en koos voor 
nieuwbouw van een praktijk die volledig toegewijd is 
aan tandheelkunde. Waar patiënten voor zo veel mo-
gelijk specialismen onder één dak terecht kunnen, in 
een veilige en vooral prettige omgeving waar gewerkt 
wordt met de modernste apparatuur en technieken. 
Dat is goed gelukt.”

Kwalitatief hoogstaande zorg
Een korte kennismaking met de praktijk maakt duide-
lijk wat Daniël bedoelt. Naast 6 behandelkamers is er 
in de praktijk bijvoorbeeld een eigen OK ingericht, waar 
kleine kaakchirurgie uitgevoerd kan worden. Een uitge-
breide sterilisatieafdeling voldoet aan alle modernste 

eisen en naast een volledig ingerichte röntgenkamer 
beschikt de praktijk over een CBCT-scanner. “Mijn spe-
cialisaties zijn implantologie, orthodontie en volledi-
ge rehabilitaties met uitgebreid kroon- en brugwerk. 
Ik streef er altijd naar om de natuur zo exact mogelijk 
na te bootsen, daartoe ga ik redelijk vooruitstrevend 
te werk. Ik implanteer bijvoorbeeld met behulp van het 
X-Guide computernavigatiesysteem, gebruik onder an-
dere keramische implantaten, pas ‘all on four’-implan-
tologie toe en ben de eerste in Nederland die werkt met 
het ‘Trefoil’-systeem van Nobel Biocare. Voor kroon- en 
brugwerk maak ik uitsluitend gebruik van biocompati-
bele materialen. De patiënt kan bij ons vertrouwen op 
kwalitatief hoogstaande zorg.”

De uitdagingen van een grote praktijk
Zo’n grote praktijk is een verdienste, maar brengt te-
gelijkertijd specifieke uitdagingen met zich mee. “Denk 
aan het werven van gekwalificeerd personeel of het 
streven naar continuïteit, je wilt toch waarborgen wat 
je hebt opgebouwd. Aspecten als HR-beleid of priva-
cy moeten aan alle wettelijke eisen voldoen, inzage in 
benchmarks is onmisbaar. Wil je je know how verrij-
ken, dan is het prettig als je je kennis en ervaring met 
gelijkgestemden kunt delen. En misschien zijn er dan 
ook nog wel andere voordelen te behalen, denk aan sa-
menwerking op gebied van inkoop of praktijkautomati-
sering. Vorig jaar werd ik gebeld door een collega met 
soortgelijke uitdagingen. Hij had een interessant plan 
voor een nieuwe vorm van samenwerking. Het concept 
stond al grotendeels op papier, wij zijn als eersten gaan 
meedenken over de realisatie daarvan. Het resultaat is 
Prime Dental Alliance, een alliantie voor en door tand-
artsen.”

Eigen succesformule voortzetten
Synergie met behoud van eigen identiteit is volgens 
Daniël de grote kracht van PDA (zie kader). “PDA is geen 
keten, maar een alliantie waarbij je vanuit je eigen visie 
en identeit de krachten bundelt. Dat spreekt mij aan. 
Ik heb genoeg collega’s gezien die hun praktijk verko-
pen, waarna er een aantal jaren later niets meer van 
die praktijk overgebleven is. Dat wil ik voor onze prak-
tijk niet. Binnen PDA kan ik de formule voortzetten die 
ik zelf succesvol heb opgebouwd, waarbij ik kan reke-
nen op ondersteuning bij een aantal relevante praktijk- 
facetten. Hierdoor kan ik me concentreren op datge-
ne wat ik als zorgverlener het liefste doe: kwalitatief 
hoogstaande zorg leveren aan mijn patiënten.”

 Tandarts-implantoloog Daniël Vos over Prime Dental Alliance:

       “Synergie met behoud 
   van eigen identiteit”
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Bij Vos Centrum voor Mondzorg in Weert kunnen  

patiënten terecht voor tandheelkundige zorg in 

optima forma. Maar liefst 23 medewerkers bieden 

vanuit 7 behandelkamers volledige en veilige zorg. 

Om die zorg zo onbezorgd mogelijk te kunnen leve-

ren, maakt deze praktijk deel uit van Prime Dental  

Alliance. Eigenaar Daniël Vos is enthousiast: “Je 

bundelt krachten én kunt je eigen succes-formule 

voortzetten, dat is voor mij de kracht van PDA.”

Inspirerende synergie
“PDA wordt gedragen door gerenommeerde 
praktijken van enig formaat, met veel know 
how om te delen. Zo’n onderlinge bestuiving 
biedt volop mogelijkheden om je als zorgver-
lener verder te specialiseren in datgene wat je 
interesseert. Voor jongere tandartsen is PDA 
een interessante werkgever. Zo’n groep van 
grote praktijken biedt immers potentie, even-
tueel met het vooruitzicht om wellicht zelf te 
gaan ondernemen. 

Als ik het kort zou moeten samenvatten? Dan 
omschrijf ik PDA als een ideaal alternatief 
voor vakgenoten die zelf graag praktijkeige-
naar willen blijven, daarbij een zekere mate 
van zelfstandigheid willen behouden en hier-
bij kunnen vertrouwen op de zekerheid plus 
veiligheid van het werken in alliantieverband. 
Deze vorm van samenwerking resulteert met 

recht in een inspirerende synergie.” 

Wat houdt Prime Dental Alliance in?

Prime Dental Alliance (PDA) is een alliantie voor en door tandartsen. 
Onder de noemer ‘Onbezorgd zorgen met ziel en zaligheid’ vormt PDA 
een ‘verbond voor vakbroeders en -zusters die elkaar vooruit helpen. 
Een manier om je loopbaan uit te stippelen, je toekomst veilig te stel-
len en toch ‘gewoon’ je eigen identiteit te behouden’. Meer focus, meer 
kennis, meer zekerheid. 
  
Welke ondersteuning biedt PDA?
- Een complete oplossing voor praktijkautomatisering, inclusief 

administratie, HRM en payroll. Overname van administratieve 
 lasten, voorzieningen voor HRM en juridische diensten 
 (recruitment, werving & selectie);
- Mantelovereenkomsten met leveranciers van energie, 
 verzekeringen, beveiliging en overige dienstverlening;
- Begeleiding bij verzuim en re-integratie;
- Gunstige inkoopvoorwaarden bij preferred suppliers; begeleiding 

bij inkoopvraagstukken;
- Inzicht in benchmarks
- Monitoring van besparingsmogelijkheden door interne 
 uitbesteding.
- We regelen samen je opvolging.

Wat blijf je zelf doen?
- Je verzorgt zelf het inwerktraject van je opvolg(st)er;
- Je beslist zelf over de aanname van personeel plus planning en 

inzet daarvan;
- Je behoudt je eigen uitstraling, huisstijl en werkmethoden;
- Je kiest zelf je TTL plus de materialen en middelen die je inkoopt bij 

geselecteerde leveranciers. 

Meer weten? www.primedentalalliance.com of 040-30 45 040. 


