
Of het niet wat minder kan met die
lading pillen die hij elke dag moet
slikken. Bij de douane op Schip-
hol – André werkt op een boor-
eiland en vliegt zes keer per jaar de
hele wereld rond – vragen ze het
ook elke keer: wat hij moet met al
die pillen.
“Wanneer het minder kan, doen

we het minder, maar de hoeveel-
heid medicijnen die u nu krijgt, is
juist goed,” zegt Tulevski. Hij zal
André wel iets voorschrijven wat
zijn maag beter beschermt. Na een
paar minuten blijft het even stil als
Tulevski naar zijn scherm staart: de
uitslagvanhetbloedonderzoek,dat
André een kwartier geleden heeft
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Cardioloog Igor Tulevski in de vestiging van CCN in Amsterdam-Zuid,waarwekelijks 120 patiënten komen. ‘Vrijwel alle patiëntenmet hartklachten kunnenwij helpen.’

D
e dag van cardioloog Igor
Tulevski begint om zeven
uur. Dat is het enige mo-
ment van de dag dat hij
nog wat tijd heeft voor

zichzelf, wat dingen voor kan berei-
den, zelf de telefoon kan aanne-
men. Om acht uur, en soms al om
half acht, komt de eerste patiënt
binnen.
Vanaf dat moment zal om de zo-

veel minuten de telefoon rinkelen
(waarvan de secretaresse beneden
het grootste deel opvangt) en zal je
hem tussen de consulten door tus-
sen de hometrainer, het bloedon-
derzoek, de hartfilm- en echoappa-
ratuur, zijn collega-cardioloog en
de vier aanwezige verpleegkundi-
gen op enneer zien rennen.
HetgaatgoedmetCardiologieCen-

tra Nederland (CCN). Igor Tulevski,
medeoprichter van CCN en werk-
zaam als cardioloog in de vestiging
Amsterdam-Zuid, heeft de particu-

liere cardiologiekliniek in zes jaar
tijd zien groeien van één naar negen
vestigingen inNederland.
Meer dan 30.000 patiënten heb-

ben ze tot nu toe kunnen helpen. In
de vestiging aan het IJsbaanpad in
Amsterdam komen wekelijks 120
patiënten. Het geheim? Zorg die net
even wat servicegerichter is dan in
het ziekenhuis, cardiologen die
24/7bereikbaar zijn, geenwachtlijs-
ten en – net zoals in het ziekenhuis
omdehoek– eenpoliklinische zorg
die honderd procent is verzekerd.
Vandaag bijt André, een vriende-

lijke vijftiger, het spits af. Hij voelt
zich over het algemeen goed, maar
is de laatste tijd vaak misselijk
’s ochtends, voelt zijn hart dan in
zijnmaagkloppen, eennaar gevoel.

Binnen 24 uur aan tafel bij d
Ruim eenmiljoen patiënten zullen dit jaar een zelfstandige kliniek in Nederland
bezoeken.We liepen een dagmee bij Cardiologie Centra Nederland in Amsterdam-Zuid,
één van de snelst groeiende privéklinieken. ‘Als ik vandaag bel, kan ikmorgen terecht.’
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gehad, is binnen. “Ziet er goed uit
hoor,” zegt hij.
Ja, die uitslag is er snel, zegt An-

dré: “Maar zo hoort het ook.” Toen
hij twee jaar geleden door de huis-
arts werd doorverwezen naar CCN,
hoefde hij niet lang na te denken.
“Mijn huisarts zei dat dit de besten
waren. En ik ben nog steeds heel te-
vreden over ze. Ik heb altijd dezelf-
de arts, ik kan altijd bellen enkan er
altijd terecht.”
Voor zijn vlucht naar Mexico vol-

gende week krijgt hij van zijn baas
nog een medische test. Of Tulevski
hem wat informatie over zijn hart-
probleem voor zijn bedrijfsarts mee
kan geven? Maar natuurlijk, zegt
Tulevski.Hij overhandigtAndréeen

zilverkleurig pasje, een usb-stick zo
blijkt, waar Andrés complete medi-
sche dossier op staat.
Was het met twee patiënten per

week inhetbeginnogsappelen,nu

verwijzen 4500 van de 7000 huis-
artsen inNederlandpatiëntendoor
naar CCN. Een strijd om de patiënt
met ziekenhuizen wil Tulevski het
niet noemen: “Ik geloof niet in ver-
splintering, wel in centralisatie.
Daar hoort dus ook samenwerking

‘Zorgmoet
niet zijn als
los zand’


