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2020 was een bijzonder jaar. Covid-19 zette de wereld volledig op zijn
kop: vliegtuigen stonden aan de grond, kroegen en restaurants sloten
hun deuren en thuiswerken werd de norm. Daarnaast stroomden de
ziekenhuizen vol en mochten we enkel het huis uit met 1,5 meter afstand en
mondkapjes op.

Dit leidde tot discussies in de dierenartsenpraktijk; welke zorg mag er nog
verleend worden en onder welke voorwaarden kunnen we nog klanten
toelaten? Even was er paniek. Enkele praktijken gingen zelfs tijdelijk op slot,
om besmetting met het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Wat kan er wel en hoe organiseren we dat?’, waren vragen die
opkwamen. Op zoek naar antwoorden begonnen we met online
intervisie-sessies om ervaringen, vragen, zorgen en ideeën uit te
wisselen. De behoefte bleek groot; in korte tijd meldden zich tientallen
dierenartsen, paraveterinairen en medewerkers uit de veterinaire
industrie die regelmatig aan deze intervisies deelnamen. We gaven
elkaar een luisterend oor, we dachten mee over ieders uitdagingen en
problemen en wisselden waardevolle tips uit.

Aangezien de dierenarts geen direct-contact beroep is, konden
praktijken met de nodige voorzorgsmaatregelen toch doorgaan met de
dienstverlening. Maar goed ook, want uiteindelijk heeft deze crisis tot een
forse toename van de behoefte aan veterinaire zorg geleid. Thuiswerken
en de massale aanschaf van ‘coronapuppies en -kittens’ zorgen tot op
de dag van vandaag voor extra drukte in de meeste praktijken. Met flinke
omzetstijgingen tot gevolg.

Wat zijn nu de cijfermatige gevolgen van een jaar corona? Waar komt de
groei in omzet vandaan? Welke effecten zien we in de diverse kengetallen
en hoe moeten we die duiden? In dit benchmarkrapport analyseren we de
ontwikkeling van de Nederlandse gezelschapsdierenpraktijk in het crisisjaar
2020. Wat is het effect van de crisis en wat zijn de grootste uitdagingen voor
de toekomst?

We zijn benieuwd naar de ervaringen binnen jouw praktijk in vergelijking met
het beeld dat de benchmark schetst. Daarom zijn we altijd bereikbaar voor
je vragen, opmerkingen of ideeën. Je kunt ons het makkelijkste bereiken via
info@digiredo.nl.

Veel leesplezier!

Team digiRedo

Voorwoord

Corona heeft 
ook in de 
dierenartspraktijk 
grote impact 
gehad”
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De passie van de meeste dierenartsen ligt meer bij de klinische
kunde dan bij het managen van de praktijk. Terwijl juist dat laatste
zo belangrijk is; in de markt van vandaag maak je met goed
praktijkmanagement het verschil. Waar sta je voor als praktijk en wat
wil je bereiken? Hoe communiceer je naar je klanten? Hoe betrek je
het team bij de ontwikkeling van je praktijk? Zaken die zeer belangrijk

zijn voor succes, maar waar vaak onvoldoende aandacht voor is. Daar
helpen wij als digiRedo je graag bij.

De combinatie van onze veterinaire achtergrond, met jarenlange ervaring in
zowel de praktijk als het bedrijfsleven, maakt ons de ideale gesprekspartner
voor dierenarts-ondernemers. Wij begrijpen het vak van dierenarts,
paraveterinair en praktijkmanager; sterker nog, wij komen zelf uit de
praktijk en delen jouw passie! Wij hebben kennis en ervaring op het gebied
van management, marketing en klantbeleving. Met deze kennis voorzien
wij praktijken van onafhankelijk advies, om het ondernemerschap en de
prestaties te verbeteren. Uiteindelijk leidt dat tot meer werkgeluk bij jou en je
team, tot blijere klanten en gezondere dieren.

Naast ons Grip op je praktijk begeleidingstraject bieden wij cursussen en
trainingen op het gebied van teamontwikkeling, klantbeleving, marketing &
communicatie en leiderschap. Ook helpen we met de ontwikkeling van de
identiteit van je praktijk en met de productie van je marketingmaterialen,
zoals logo, huisstijl, website en campagnes.

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen en of we ook voor jou
veterinair ondernemen leuker kunnen maken? Kijk eens op onze website
www.digiredo.nl mail ons op info@digiredo.nl of bel één van ons voor een
vrijblijvend gesprek. We komen graag een keer bij je langs.

Team digiRedo
Gerco, René, Kim, Ilse, Lotte, Mandy, Démelza en Esther

Over ons 

Samen met jou 
maken we het 
verschil”
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Alle deelnemende praktijken maakten in 2020 gebruik van het Grip op je 
praktijk begeleidingsprogramma. Binnen deze begeleiding wordt gebruik
gemaakt van het door digiRedo ontwikkelde managementdashboard.
De data van al deze praktijken zijn geanalyseerd en gebruikt voor dit
benchmark rapport. Praktijken met resultaten die een sterk afwijkende
trend vertonen, bijvoorbeeld ten gevolge van een overname, zijn niet
meegenomen in deze analyse.

De groei is bepaald ten opzichte van de resultaten van deze praktijken in
2019. De praktijken waarbij we niet beschikten over de gegevens uit 2019,
zijn niet meegenomen in de analyse.

Per praktijk zijn kengetallen bepaald op het gebied van klanten,
verrichtingen, team en financiën. Per kengetal is het gemiddelde
over alle praktijken vastgesteld als benchmark en is er bepaald of er
correlaties aanwezig zijn tussen verschillende KPI’s. Gezien de omvang
van de studie kunnen de resultaten als representatieve afspiegeling
beschouwd worden van de ontwikkelingen in de Nederlandse
gezelschapsdierenpraktijk in het algemeen.

Alle bedragen in dit rapport zijn exclusief BTW.

Voor dit benchmark-onderzoek hebben we de data van 75 
zelfstandige gezelschapsdierenpraktijken verspreid over 
heel Nederland geanalyseerd. Deze praktijken richten zich 
volledig op de dienstverlening aan gezelschapsdieren óf zijn 
gemengde praktijken waarbij de gezelschapsdieren een duidelijk 
afgescheiden bedrijfsonderdeel is, zodat de data van dit onderdeel 
afzonderlijk te beoordelen is. 

Materiaal 
en methoden
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Afkortingen en Definities

KPI Kritische prestatie indicator/ Key performance indicator. Een kengetal dat informatie 
geeft over de prestatie van het betreffende aandachtsgebied

PMS Praktijk Management Software. 

Actieve klant Klant die in de betreffende periode minimaal 1 transactie gedaan heeft

Transactie Het totaal van factuurregels per patiënt op één datum

ATF Average transactie fee - gemiddelde omzet per transactie 

FTE (VET / PARA) Full Time Equivalent = 1 voltijds werknemer (40 uur). 
Een eigenaar telt mee als 1 FTE. VET staat voor dierenarts, PARA voor paraveterinair

Omzet/FTE VET/ Jaar De totale praktijkomzet van 1 kalenderjaar gedeeld door het gemiddelde aantal FTE 
dierenarts 

Groei % Totale Omzet Het percentage waarmee de omzet in 2020 gegroeid is ten opzichte van 2019

Groei % Klant Het percentage waarmee het aantal actieve klanten in 2020 gegroeid is ten opzichte 
van 2019

Vaccinatie % Het percentage van actieve patiënten dat tenminste één primaire vaccinatie heeft 
ontvangen

Transactie/klant/ jaar Het aantal transacties gedeeld door het aantal actieve klanten. Dit getal geeft aan 
hoeveel transacties een klant gemiddeld doet per kalenderjaar.

Omzet/ klant/jaar Totale omzet gedeeld door aantal actieve klanten. Geeft aan hoeveel een klant gemid-
deld omzet per jaar

Vervolgconsult Alle consulten die op basis van de productomschrijving geïdentificeerd zijn als controle- 
of herhalingsconsult

Vervolgconsult % Percentage vervolgconsulten ten opzichte van primaire consulten

Diagnostiekratio De verhouding tussen de omzet uit diagnostiek en de omzet uit curatieve zorg

Antiparasitica % Het percentage actieve patiënten dat in afgelopen 12 maanden minimaal één product 
uit de productgroep antiparasitica heeft afgenomen.

Voeding % Het percentage actieve patiënten dat in afgelopen 12 maanden minimaal één product 
uit de productgroep voeding heeft afgenomen.

Gebit/bloedonderzoek/
röntgen per 100 patiënten Het aantal (van de genoemde) transacties op jaarbasis per 100 actieve patiënten.
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Tijdens de corona pandemie hebben veel mensen een 
huisdier aangeschaft. Daarnaast vallen door het thuiswerken 
afwijkingen bij een huisdier eerder op waardoor sneller de hulp 
van een dierenarts ingeroepen wordt. Veel praktijken hebben 
daardoor hun klantenaantallen sterk zien stijgen. Meerdere 
praktijken hebben hierdoor een klantenstop doorgevoerd, 
omdat ze door de toegenomen werkdruk niet meer aan de 
vraag konden voldoen.

Resultaten 
klanten

Aantal klanten en omzet
Het aantal klanten dat een praktijk kan bedienen wordt bepaald door 
vier factoren:
1. de capaciteit van het praktijkpand
 denk hierbij aan het aantal spreekkamers en OK faciliteiten, maar ook
 aan de inrichting van het pand;
2. de grootte van het team
 het aantal fte’s dierenartsen en paraveterinairen bepalen eveneens
 hoeveel klanten en patiënten er behandeld kunnen worden;
3. de manier van werken
 de wijze waarop de taken onder het team verdeeld zijn en de planning
 van de werkzaamheden;
4. het type praktijk
 een praktijk gericht op service heeft in de regel langere consulten dan
 een praktijk gericht op prijs, waardoor eerstgenoemde minder klanten
 per tijdseenheid kan bedienen.

Gemiddeld is het aantal klanten in 2020 gestegen met 6,8% (range -7,0%
tot 28,6%) ten opzichte van 2019. Deze groei is aanzienlijk hoger dan de
gemiddelde groei van 3,8% in 2019. Uit onze eerdere benchmarkstudies
bleek er al een trend te zijn van een stijgend aantal klanten en patiënten;
deze trend is door de ‘coronacrisis’ aanzienlijk versterkt. Veel mensen
hebben de periode van thuiswerken aangegrepen om een huisdier aan
te schaff en. Opvallend is dat het aantal klanten niet bij alle praktijken
groeit, terwijl toch aangenomen mag worden dat de groei in het aantal
huisdieren een landelijk, niet-regio gebonden, fenomeen geweest is.  

Klantenstop
Meerdere praktijken hebben een klantenstop ingevoerd, omdat ze de
sterk toegenomen vraag niet aankonden. In de meeste gevallen werd dit
veroorzaakt door een tekort aan personeel of doordat de capaciteit van
het pand verdere groei niet toestond. Op korte termijn kan dit een goede
oplossing zijn. Echter, wanneer een groot aantal praktijken dit doet, wordt
het voor diereigenaren lastig een dierenarts te vinden. In de grote steden
zien we dit probleem al ontstaan. De veterinaire markt als geheel zal dus
na moeten denken hoe in de toekomst aan de toenemende vraag naar
diergeneeskundige zorg voldaan kan worden.
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Aantal transacties per klant per jaar
Het aantal transacties per klant per jaar is toegenomen met 1,8% naar
4,76. Ook dit lijkt het gevolg te zijn van de crisis; doordat er massaal werd
thuisgewerkt, vielen afwijkingen aan het huisdier eerder op, waardoor
mensen sneller naar de dierenarts gingen.

Wel zien we grote verschillen tussen de praktijken, zowel in het absolute
getal (range 3,5 - 6,5) als in het groei percentage (range -5,3% tot
12,9%). Hierbij spelen de genomen ‘corona maatregelen‘ een grote
rol. Die werden door verschillende praktijken anders ingevuld, waarbij
sommige praktijken vrijwel alle zorg als normaal bleven aanbieden,
terwijl andere praktijken tijdelijk preventieve zorg en vervolgafspraken
tot een minimum beperkten. 

Average Transaction Fee (ATF)
Het bedrag dat een klant gemiddeld per praktijkbezoek uitgeeft (ATF)
wordt door twee variabelen bepaald: door het prijsniveau van de praktijk
en door wat er aan de klant geadviseerd en verkocht wordt. Gemiddeld
stijgt de ATF in 2020 met 4,8% tot €60,95. De prijsverhoging die de
meeste praktijken aan het begin van het jaar hebben doorgevoerd
ligt tussen de 4 en 5%. De groei van de ATF wordt dus voornamelijk
veroorzaakt door de prijsverhoging en niet door meer producten en
diensten te verkopen. Ook hier heeft de corona crisis waarschijnlijk een
grote invloed op. Door de toegenomen werkdruk krijgen klanten minder
aandacht waardoor er minder zorg aan hen verleend wordt.

Bij 17 praktijken is de ATF minder gegroeid dan de prijsstijging en bij 4
praktijken is de groei zelfs negatief. Dit gaat ten koste van de winst,
aangezien de kosten wel zijn toegenomen. Bij deze praktijken zal
goed gekeken moeten worden naar de manier van werken om deze
negatieve trend te keren. Denk hierbij aan het actief aanbieden van
zorg die veterinair verantwoord is, het rekenen van alle verrichtingen
die gedaan worden en het stoppen met het geven van kortingen.

Net als bij de meeste kengetallen is ook bij de ATF de spreiding tussen
de praktijken groot. De hoogste ATF (€82,68) is meer dan twee keer
zo groot als de laagste (€39,47). Ondanks dat er grote verschillen
tussen praktijken kunnen zijn, kan deze spreiding in ATF geenszins
verklaard worden door een ander aanbod van diensten en producten.
Het grootste verschil wordt veroorzaakt door prijsbeleid, werkwijze en
declaratiegedrag. 

Het is aanzienlijk 
drukker geworden 
in de praktijk” 
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Tabel 1. Klant gerelateerde kengetallen

KPI Klant 2020 Groei Laagste Hoogste

Actieve klantengroei 2939 6.3% -7.1% 28.2%

Omzet/ klant / jaar €290.74 6.8% €183.88 €412.18

Omzet/ patiënt / jaar €199.26 6.7% €127.51 €284.38

Transacties/ klant / jaar 4.76 1.8% 3.55 6.52

ATF €60.95 4.8% €39.47 €82.68

Omzet per klant per jaar
In 2020 besteedden klanten gemiddeld €290,74 bij de dierenarts, een
groei van 6,8% ten opzichte van 2019. Dit is natuurlijk te verwachten,
aangezien dit bepaald wordt door ATF en het aantal transacties per klant
per jaar met elkaar te vermenigvuldigen. Uiteraard is de spreiding tussen
de praktijken ook hier groot, maar het absolute verschil van €228,30
tussen hoogste en laagste omzet per klant per jaar is indrukwekkend.
Dit geeft aan dat er praktijken zijn die veel potentiële omzet laten liggen.

Omzet per patiënt per jaar
Veel klanten hebben meerdere huisdieren. De omzet per patiënt is
daardoor lager dan de omzet per klant. De groei is daarentegen wel
vergelijkbaar met 6,7%, waaruit geconcludeerd kan worden dat het
gemiddelde aantal huisdieren per klant niet gestegen is in het eerste
‘coronajaar’. Er wordt vaak gesuggereerd dat ‘de dierenarts duur is’,
maar gemiddeld geeft een klant bij de dierenarts maar €199 per jaar per
uit aan een huisdier. Dit bedrag, voor preventieve en curatieve zorg, ligt
onder het richtbedrag dat het NIBUD aangeeft voor alleen preventieve
zorg. Sommige eigenaren zijn klant bij meerdere praktijken, waardoor de
uitgaven per dier voor hen hoger kunnen liggen. 
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De laatste jaren hebben praktijken in het ‘Grip op je 
Praktijk’ traject, ingezet op het intensiveren van de 
klantrelaties en het optimaler bedienen van bestaande 
klanten. De meeste praktijken hebben een gezond 
klantenbestand opgebouwd en bestaande klanten vaker 
zien kost minder tijd en moeite dan het verder uitbreiden 
van het klantenbestand.

Resultaten 
verrichtingen

Door corona werden praktijken ineens geconfronteerd met veel nieuwe
klanten, wat niet altijd paste in het beleid om klanten vaker te zien en
optimale zorg aan te bieden. Het is daarom juist in ‘coronatijd’ interessant
om te zien hoe de veterinaire kengetallen zich ontwikkeld hebben.

Vrijwel alle ‘verrichtingen kengetallen’ zijn gegroeid en dus lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat het ondanks ‘corona’ en de
toegenomen drukte gelukt is om de kwaliteit van zorg en klantbeleving
op peil te houden. Als we echter naar de onderliggende getallen kijken,
zien we dat dit lang niet voor alle praktijken geldt. Bij een derde tot de
helft van de praktijken zijn de meeste van deze kengetallen gedaald. Er
lijkt dus wel degelijk een groep praktijken te zijn, waar de toegenomen
drukte ten koste is gegaan van de verrichte zorg. Opvallend is dat er
geen relatie lijkt te bestaan met het aantal klanten en transacties per
FTE dierenarts.

Vaccinaties
Vrijwel in alle praktijken is het percentage gevaccineerde dieren
gestegen. Het groeit met 2,8% naar een gemiddelde van 49,4%. Deze
groei kan verklaard worden door het grote aantal ‘corona pups en
kittens’. De meeste eigenaren laten hun jonge dieren vaccineren. Pas op
latere leeftijd verliezen praktijken een deel van deze patiënten voor de
jaarlijkse vaccinatie. Traditioneel zien we dat het vaccinatiepercentage
onder honden hoger ligt dan onder katten: ook dat komt in onze
benchmark-cijfers duidelijk naar voren. Het vaccinatiepercentage bij de
hond ligt op 56,2%, bij katten is dit 48,0%. Opvallend is dat de groei bij
katten veel hoger ligt dan bij de hond (6,4% versus 1,6%).

De gerealiseerde groei is mooi, maar het vaccinatie percentage ligt nog
aanzienlijk lager dan de 70% die volgens de literatuur gehaald zou moeten
worden voor een adequate bescherming van de populatie. Hier ligt voor
de meeste praktijken dus nog een uitdaging en kans.

Door drukte 
kan de kwaliteit 
van zorg en 
klantbeleving 
achteruit gaan”
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Antiparasitica
Het percentage dieren waarvoor tenminste 1 keer in het jaar een
antiparasiticum (tegen endo- en/of ectoparasieten) is afgenomen is
gestegen met 0,5% naar 39,5%. Deze toename is gering in een jaar waarin
er veel jonge dieren bijgekomen zijn. Is er te weinig op gefocust door de

praktijken bij de begeleiding van deze jonge dieren of hebben eigenaren
deze middelen meer via andere kanalen aangeschaft? De grote
verschillen in dit percentage suggereren in ieder geval dat er praktijk
gebonden factoren van invloed zijn. Het is onwaarschijnlijk dat deze
verschillen alleen veroorzaakt worden door het verschil in klantbehoefte.
Ook hier ligt voor veel praktijken nog een kans.

Gebitsbehandelingen
Gebitsbehandelingen zijn vaak tijdrovend. Het is dan ook niet geheel
onverwacht dat in een druk jaar het aantal gebitsbehandelingen onder
druk is komen te staan. Per 100 actieve patiënten is het gemiddeld
gedaald van 5,88 naar 5,71. Juist de laatste jaren is er meer aandacht
gekomen voor goede gebitsverzorging, dus dit getal zou moeten
groeien. De potentie hier is groot, want zelfs met conservatieve
potentieberekeningen kan dit getal minimaal 2x zo hoog liggen.

Voeding
Een product waarvan de verkoop in de dierenartspraktijk al jaren
onder druk staat is voeding. Het aantal patiënten dat minimaal 1x een
voedingsproduct heeft afgenomen is ook het afgelopen jaar weer iets
gedaald met 0,5%. Als verklaring hiervoor wordt meestal het ‘online
kanaal’ gegeven. Maar de helft van de praktijken slaagt er wel in het
aantal dieren dat voeding afneemt te verhogen. De verkoop van
voeding in de praktijk vergt tijd en aandacht voor het onderwerp en een
team wat hier echt achter staat. Zeker aan tijd heeft het veel praktijken
het afgelopen jaar ontbroken.

Vervolgconsulten
De behoefte van eigenaren om goed en regelmatig begeleid te worden
bij het gezond maken en houden van hun huisdier wordt steeds groter.
Daarom is het goed om te zien dat het percentage vervolgconsulten
met 7,5% gegroeid is. Kanttekening is wel dat deze groei vrijwel geheel
wordt gerealiseerd door praktijken die recent met het Grip op je Praktijk
programma zijn gestart. Niet onlogisch aangezien we dit als belangrijk
ontwikkelpunt zien voor de meeste praktijken. Juist bij veel praktijken
waar dit in het verleden sterk gegroeid is zien we nu weer een, soms
aanzienlijke, afname.

In preventieve zorg 
liggen nog steeds 
groeikansen voor 
praktijken
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Tabel 2. Verrichtingen gerelateerde kengetallen

KPI 2020 Groei Laagste Hoogste 

% vervolgconsult 40.6% 7.5% 14% 76.3%

# bloedonderzoeken / 100 patiënten 14.35 3.0% 5.73 30.38

# röntgenfoto / 100 patiënten 7.79 5.7% 1.83 13.23

# gebitsbehandelingen / 100 patiënten 5.71 -2.3% 1.95 13.72

% vaccinatie totaal 49.4% 2.8% 31.1% 65.3%

% vaccinatie hond 56.2% 1.6% 31.3% 71.4%

% vaccinatie kat 48.0% 6.4% 30.8% 67.3%

% vaccinatie konijn 48.6% -2.5% 12.8% 72.7%

% antiparasitica 39.4% 0.5% 23.9% 59.8%

% voeding 16.8% -0.5% 9.4% 33.1%

Diagnostiek 
Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van goede veterinaire zorg.
Daarnaast willen veel eigenaren ‘het ook graag zeker weten’. Het aantal
bloedonderzoeken en röntgenfoto’s over 100 patiënten is dan ook met
respectievelijk 3,0% en 5,7% toegenomen. De toegenomen drukte is dus
niet ten koste gegaan van de diagnostiek. Verschillende dierenartsen
hebben zelfs aangegeven dat het leek alsof eigenaren door corona meer
en makkelijker akkoord gingen met het doen van uitgebreide diagnostiek.
Mogelijk komt dit door de behoefte om niet later terug hoeven te komen,
anderzijds konden mensen hun geld ook minder makkelijk aan andere
zaken uitgeven. Mogelijk was er daardoor meer budget beschikbaar
voor veterinaire zorg.
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Dierenartsen en paraveterinairen zijn in de regel mensen 
met een grote passie voor hun vak. Ze zijn plichtsgetrouw, 
loyaal aan de praktijk en hun klanten, empathisch en 
perfectionistisch. Neemt de werkdruk toe? Dan lopen we 
gewoon wat harder. Een prima instelling, kun je denken, 
maar ook een gevaarlijke: want wanneer is de grens bereikt? 

Resultaten 
team

Aantal klanten per FTE dierenarts
In 2020 is het aantal klanten per FTE dierenarts gestegen met 3,5% naar
1140. In eerdere benchmark studies stelden we het aantal klanten dat
1 FTE dierenarts optimaal kan bedienen rond de 1000 ligt, bij consulten
van 15 minuten. Komt het daarboven, dan kan de kwaliteit van de zorg
en de service van de klant in het gedrang komen. Ondertussen ligt het
gemiddelde aantal klanten per FTE daar fl ink boven. Sommige praktijken
ervaren dan ook een toename in de werkdruk. Andere praktijken, zelfs

met veel meer dan 1000 klanten per FTE, ervaren dit veel minder.
Factoren zoals planning en organisatie spelen hierbij een 
belangrijke rol. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt kan overigens 
geconcludeerd worden dat het aantal dierenartsen bij de
deelnemende praktijken wel degelijk toegenomen is. Het aantal
klanten per FTE dierenarts groeit immers minder hard dan het
totaal aantal actieve klanten.

Aantal transacties per FTE dierenarts
Naast het aantal actieve klanten is ook het aantal transacties dat deze
klanten per jaar maken van belang om een indruk van de werkdruk te
krijgen. Klanten die meer transacties maken geven immers meer
‘drukte’. Het aantal transacties per FTE per jaar is toegenomen met 7,4%
tot 5420. Uit onze data en uit gesprekken met practici lijkt 5000
transacties per FTE dierenarts per jaar nog goed mogelijk te zijn, maar
dat het leveren van optimale zorg daarboven onder druk komt te staan.
Gemiddeld ligt dit aantal in 2020 daar bijna 10% boven. Gecombineerd
met de aanzienlijke groei van 7,5% is het niet vreemd dat in veel
praktijken een toename in de werkdruk ervaren wordt en dat hierdoor
de kwaliteit van zorg en de gezondheid van medewerkers in het gedrang
kan komen.

Door goede 
organisatie 
enplanning kan 
de productiviteit 
vergroot worden”
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Tabel 3. Team gerelateerde kengetallen

KPI 2020 Groei Minimaal Maximaal

Omzet per FTE VET €327k 10.9% €213k €550k

Actieve klanten / FTE VET 1140 3.5% 618 2020

Transacties / FTE VET 5420 7.4% 2700 9045

Bezettingsgraad
Naast het aantal transacties per FTE dierenarts geeft ook de
bezettingsgraad een indruk van de drukte in de praktijk. Hierbij kijken we
op jaarbasis naar de verhouding tussen het aantal uitgevoerde consulten
ten opzichte van het aantal consulten dat de praktijk in potentie aanbiedt. 
Komt de bezettingsgraad boven de 80%, dan is de agenda vaak 
volgepland en blijft er weinig ruimte over voor spoedgevallen, uitloop of 
andere onvoorziene omstandigheden. Deze drukte wordt veroorzaakt 
door een (te) hoog aanbod van klanten. Ligt de bezettingsgraad onder 
de 75%, dan kan de praktijk in potentie het klantaanbod prima aan, maar 
wordt de drukte vooral veroorzaakt door de manier waarop het werk 
georganiseerd is.

Planning en organisatie
Het optimum van 5000 transacties per FTE dierenarts is een indicator,
geen hard feit. Hoe beter je als praktijk georganiseerd bent, hoe 
meer transacties je aankunt. Daarnaast speelt het ervaringsniveau 
van paraveterinairen en dierenartsen een rol. Goed opgeleide 
paraveterinairen kunnen dierenartsen een aanzienlijke hoeveelheid 
werk uit handen nemen, waardoor deze meer tijd over houden voor 
patiëntenzorg. De efficiëntie kan in praktijken verder verbeterd worden
door keuzes te maken over wat wel en vooral wat niet te doen, door
mensen in te zetten voor werkzaamheden die ze leuk vinden en waar
ze goed in zijn en door bepaalde aandoeningen/ingrepen te clusteren.
Praktijken die op deze manier een goed getraind team hebben en de
organisatie efficiënt ingericht hebben kunnen aanzienlijk meer dan 5000
transacties per FTE dierenarts verwerken en toch de werkdruk onder
controle hebben. We zien zelfs praktijken die op die manier wel
7500-8000 transacties per FTE dierenarts doen.
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Financiële kengetallen zijn een afgeleide van de 
kengetallen op het gebied van klanten, verrichtingen en 
de teamprestaties van een praktijk. Alhoewel er niet direct 
op te sturen valt, geven financiële kengetallen wel snel en 
makkelijk inzicht in de prestaties. 

Resultaten 
financiën

Omzetontwikkeling
Het zal niet verbazen dat met het toegenomen aantal klanten en de
groei in het aantal transacties per klant en de ATF ook de omzet in de
meeste praktijken fors gegroeid is. Een dierenartsenpraktijk heeft in 2020
gemiddeld €865.000 omzet gerealiseerd en dat is 13,3% meer dan in 2019.
Een uitzonderlijk hoog resultaat in vergelijking met de groei van 6,0% in
2018 en 9,8% in 2019.

Groot verschil met voorgaande jaren is dat de data in deze
benchmark-studie afkomstig is van praktijken die allemaal
deelnemen aan het ‘Grip op je praktijk’ begeleidingsprogramma
van digiRedo. In dit programma wordt veel aandacht besteed aan
het management van de praktijk, waarbij de eff ectiviteit van het
beleid van de praktijk wordt gerefl ecteerd aan de ontwikkeling van
de diverse kengetallen. De omvang van de steekproef is met 75
praktijken een afspiegeling van de Nederlandse markt. Echter, het

is aannemelijk dat de absolute groei die deze praktijken vertonen groter
is dan het gemiddelde van alle Nederlandse praktijken. In voorgaande
jaren, waarin ook data was opgenomen van praktijken die geen gebruik
maakten van ‘Grip op je praktijk’, zagen we immers dat de groei bij ‘Grip’
praktijken bijna 2x zo groot was.

Omzet per FTE dierenarts
Al enkele jaren wordt aangegeven dat voor een rendabele praktijk
de omzet per FTE dierenarts minimaal €300k zou moeten zijn.
Kosten zijn echter de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, zeker de
personeelskosten (CAO lonen, pensioenpremies, dienstvergoedingen).
Voor een goed rendement zouden praktijken daarom moeten streven
naar een omzet per FTE dierenarts van minimaal €325k-€350k. In 2020
wordt dat gemiddeld gehaald want de omzet per FTE dierenarts is met
10,9% toegenomen naar €327k. De verschillen zijn echter fors met een
range van €213k - €550k. Praktijken die een omzet per FTE tussen de
€213k en €300k realiseren moeten hier zo snel mogelijk verandering
in brengen, want met de verder stijgende kosten zal het toch al lage
rendement in deze praktijken nog verder onder druk komen te staan.

De omzet in de 
gezelschaps-
dierenpraktijk is 
flink gegroeid”
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Tabel 4. Financieel gerelateerde kengetallen

KPI 2020 Groei Minimaal Maximaal

Omzet €865k 13.3% -1.0% 28.1%

Omzet / FTE VET €327k 10.9% €213k €550k

Omzet / klant / jaar €290.74 6.8% €183.88 €412.18
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Echter, om deze klanten goed te kunnen bedienen is meer personeel
nodig. Daar ligt de grootste uitdaging voor de veterinaire markt. Er
is op dit moment een tekort aan dierenartsen. Ook het aanbod van
paraveterinairen lijkt onder druk te staan. Daarnaast is de uitval van
personeel door de toegenomen werkdruk en door corona besmettingen
gestegen. Dierenartspraktijken kunnen steeds moeilijker aan de vraag
voldoen, waardoor wachttijden oplopen en klanten (en dus huisdieren)
minder snel en minder goed geholpen kunnen worden. Uiteindelijk gaat
dit ten koste van diergezondheid en klanttevredenheid.

Op korte termijn is dit tekort aan dierenartsen en paraveterinairen
niet aangevuld, dat is een proces van jaren. Toch zijn er zeker
mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te kunnen beiden. Door
goed praktijkmanagement kan het functioneren van een praktijk sterk
verbeterd worden. Denk hierbij aan de volgende zaken:

1. Positioneer je praktijk       
Weet wie je bent als praktijk en waar je voor staat. Bepaal je

 meerwaarde voor de klant: ben je een praktijk die zich vooral
 onderscheidt op de hoge kwaliteit veterinaire zorg, onderscheid je
 je meer op de service naar de klant, of kun je de laagste prijs bieden
 doordat je zeer effi ciënt werkt? Maak een duidelijke keuze en zorg
 dat de klant die bij deze keuze past dat ook duidelijk gaat ervaren.

2. Stel doelen       
 Wat wil je bereiken op de langere termijn? Welke grote investeringen
 moet je de komende jaren doen? Denk hierbij aan verbouwingen,
 verhuizingen, uitbreiden van het team of aanschaf van kostbare
 apparatuur. Neem deze investeringen mee in je financiële planning
 en bepaal wat dat betekent voor de resultaten die de praktijk het
 komende jaar moet halen.

De corona crisis heeft de gezelschapsdierenpraktijk 
in Nederland geen windeieren gelegd. De vraag naar 
diergeneeskunde is tijdens de pandemie fors toegenomen. 
De omzet is flink gestegen en deze groei is op alle fronten 
zichtbaar: op het aantal actieve klanten, de frequentie 
waarmee de klant de praktijk bezoekt en op het bedrag dat 
er per bezoek wordt uitgegeven. De verwachting is dat de 
vraag naar veterinaire zorg niet zal afnemen de komende 
periode en dat de toestroom van patiënten zal blijven stijgen.Aanbevelingen
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3. Meet de prestatie van de praktijk    
‘Meten is weten’ is een oud adagium van grote waarde. Zorg dat

 je inzage hebt in de prestatie van je praktijk. Alle data zit in je praktijk
 managementsysteem. De kunst is om deze te vertalen naar
 waardevolle kengetallen. Het Grip dashboard doet dat voor je.
 Daarmee weet je wat er goed gaat in de praktijk en wat er beter kan.
 Door deze getallen in de tijd te volgen heb je controle over de 

ontwikkeling van je praktijk en kun je de resultaten beter in de
 richting van het beoogde doel leiden. Zonder deze informatie ben je
 stuurloos als een schip zonder kompas.

4. Goede planning en organisatie     
Een deel van de werkdruk die nu ervaren wordt is op te lossen door
taken onderling beter te verdelen en de activiteiten beter te
plannen. Zorg daarnaast dat de taken verdeeld worden onder het
team op basis van competentie en persoonlijke voorkeur. Daarmee
worden medewerkers beter in hun kracht gezet, dan wanneer de
taken evenredig verdeeld worden. Doe je dit goed dan is een
verbetering in de werkefficiëntie van minimaal 10-15% te behalen.

5. Betrek je team      
‘Personeel is het belangrijkste kapitaal van een bedrijf’ klinkt als een 
cliché maar ook dit is waar. Zonder personeel ben je nergens, zeker in 
deze tijd. Zorg dus goed voor je team, uit waardering voor wat ze doen 
en heb begrip voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Zorg dat 
ze gemotiveerd zijn en blijven. Essentieel daarbij is dat je ze betrekt bij 
de uitdagingen waar de praktijk voor staat. Maak de doelen duidelijk 
die jullie moeten halen en vertaal deze naar de verantwoordelijkheden 
die zij hebben op de werkvloer. Deel de resultaten regelmatig en 
vier successen. Door op deze manier het team bij de prestatie van 
de praktijk te betrekken zal de motivatie groeien, het werkgeluk 
toenamen en het ziekteverzuim dalen.

Kortom, door focus te leggen op de manier waarop je je praktijk aanstuurt

is de grootste winst te behalen voor de komende jaren. Niet alleen winst

in financiële zin, maar vooral ook in het behoud van personeel en het

borgen van goede dienstverlening naar de klant en werkgeluk van alle

medewerkers. Mocht je de mogelijkheden van jouw praktijk eens in kaart

willen brengen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder

om jouw praktijk naar grotere hoogte te brengen.

Kansen en 
uitdagingen in de 
markt vragen om 
goed praktijk-
management”

Rapport Benchmark 2020.indd   19Rapport Benchmark 2020.indd   19 17/01/2022   10:0517/01/2022   10:05



20

Wij zijn digiRedo én wij snappen de veterinaire markt.

Doordat wij ervaring hebben in zowel de praktijk als het

bedrijfsleven begrijpen wij wat er nodig is om een praktijk

te laten excelleren in de dynamiek van vandaag. Door ons

concept ‘Grip op je praktijk’ maken we de prestatie van je

praktijk inzichtelijk. Hierdoor weten we wat er goed gaat en

wat er beter kan en hoe je, met goed praktijkmanagement,

het maximale uit je praktijk kunt halen.

Wat maximaal is, bepaal je zelf.

Lange Brinkweg 77-04

3764 AB  Soest

www.digiredo.nl  

info@digiredo.nl

Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie via info@digiredo.nl.
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