
vindt hij. Marktwerking is dan ook
het verkeerde woord voor de markt
waarin CCN opereert: “Marktwer-
king staat gelijk aan klanten wer-
ven. Wij staan niet paginagroot in
De Telegraaf te verkondigen dat
menbij onsmoet zijn.Het gaatmeer
om de juiste prikkel op de juiste
plek.”
De zorg heeft wel de prikkels, de

innovatie en de dynamiek van
marktwerking nodig, vindt Tu-
levski. Bij ongewijzigd beleid wordt
de zorg volgens hem onbetaalbaar.
“Wij zorgen ervoor dat die steeds
duurder wordende zorg betaalbaar
blijft.”
Marja van Luxzenburg (37), ver-

pleegkundige van het eerste uur, en
Katrin Wenzel (45), net een maand
werkzaam bij CCN, zijn vooral blij

met de werktijden van de kliniek.
Daar worden alleen poliklinische
ingrepen verricht en controles en
nazorg gedaan; de verpleegkundi-
genwerken alleen overdag en door-
deweeks. Van Luxzenburg: “Ik heb
een klein kind thuis. Ik moet er niet
aan denken om nu onregelmatige
diensten te draaien.”
Wenzel stoort zich aan de beeld-

vorming rond de zorg in de media:
“Dat mensen niet meer goed wor-
den geholpen, dat er zulke vreselijk
lange wachttijden zijn: ik voel me
persoonlijk aangesproken door dat
soortberichten.Doormijnwerkhier
weet ik nu dat het ook anders kan.
Het is wat ik voor mezelf zou wen-
sen: je wilt niet zes weken wachten
op een uitslag, maar liefst zo snel
mogelijk weten wat er met je aan de
hand is.”
Een verdieping hoger loopt de vol-

gende patiënt binnen bij Tulevski.
Nettie, een mondige, nette dame
van tachtig, vertelt dat ze erg onte-
vreden is over de manier waarop ze
in 2007 werd behandeld door het
BovenIJ Ziekenhuis. Nettie: “Ze wa-

maarals eencontinuüm.Hetopstel-
len van een behandelplan, het
doorlopen van een zorgpad, een
doorverwijzing naar de juiste speci-
alist, zoiets moet vlekkeloos verlo-
pen. Wij zien ons als onderdeel van
dat systeem.”
‘Amerikaanse toestanden’, waar-

bij klinieken patiënten onnodige
behandelingen zouden aansmeren,
zijnvolgensTulevski ondenkbaar in
Nederland. “Hier werken vooral
loyalewerknemers, die de zorg voor
de patiënt het belangrijkste doel
vinden. Dat zit diepgeworteld in on-
ze hulpverlenerscultuur.”
Voor privéklinieken die daarvan

afwijken moet je ‘genadeloos’ zijn,
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Alle nodige onderzoekenworden bij CCNbinnen twee uur gedaan.

e specialist

Prof. dr. Bert vanRossum
is hoofd van de afdeling
cardiologie in het VUmc.

Hij is blijmet de samenwerking
met CCN. “We vullen elkaar in
hogemate aan.” De samenwer-
king bestaat uit het delen van
de zorg die CCNof het VUmc al-
leen niet voldoende had kun-
nen afhandelen. Zo biedt CCN
de patiënt de service van een
snelle intake en diagnose en
zorgt het VUmc voor de behan-
deling van patiënten diemet
ernstige hartproblemenbij CCN
komen.
Zijn er ‘relatiefmilde hartaf-

wijkingen’, dan blijft de patiënt
bij CCN,maar is niet voldoende
duidelijkwat er aan de hand is,
heeft het onderzoek bij CCN
aangetoond dat er ernstige af-
wijkingen zijn of is sprake van
onverwachte en acute hartpro-
blemen, danwordt de patiënt
doorverwezen naar het VUmc.
Na de behandeling in het VUmc
gaat de patiënt in hetmeren-
deel van de gevallenweer terug
naar CCNvoor de nazorg.
De intensieve samenwerking

heeft volgensVanRossumnog
een voordeel: “Wehouden el-
kaar scherp ten aanzien van de
kwaliteit van behandeling. Op-
bouwende kritiekwederzijds
wordt gewaardeerd en ter harte
genomen.”

Ernstige
gevallen
naar VUmc

‘Je wilt niet zes
wekenwachten
op een uitslag’

met andere ziekenhuizen bij.”
Tulevski noemt CCN de trechter

vandecardiologische zorg: “Vrijwel
alle patiënten met hartklachten
kunnen we helpen, maar een klein
percentage dat zeer specialistische
zorg nodig heeft, verwijzen we door
naar een ziekenhuizenwaarmeewe
samenwerken, zoals het VUmc. Dat
kan deze zorg wel bieden. De pa-
tiënten komen daarna weer bij ons
terug voor nazorg.”
De patiënt met een ernstig hart-

probleem is via CCN snel waar hij
wezen moet: hij is naar verhouding
snel rond met de diagnose en komt
eerder op de wachtlijst van een zie-
kenhuis. “Bij ons kunnen mensen
binnen 24 uur terecht voor een con-
sult. Alle nodige onderzoeken vin-
denbinnen tweeuurplaats.Dat kan
door een goede logistiek, gemoti-
veerde en goed opgeleidemedewer-
kers endemodernsteapparatuur en
ict.” Bovendien kan CCN bij het
doorverwijzen vanpatiënten kiezen
uit ziekenhuizen die geen of een
zeer beperktewachtlijst hebben.
De patiënt, zegt Tulevski, mag

nooit denken dat hij op een eiland
zit. “Zorgmoet niet zijn als los zand,

ren er niet voor me, ik werd totaal
niet serieus genomen.”
Dochter Tonia (52), die met haar

moeder is meegekomen, knikt:
“Tussen elke afspraak zatmaanden
tijd, het duurde en duurde maar.
Het enige wat uit de uitslag bleek,
was licht hartfalen, terwijl het on-
dertussen helemaal niet goed ging
metmijnmoeder.”
Bij de huisarts werd een second

opinion aangevraagd enmoeder en
dochter kwamen bij Tulevski te-
recht. Nettie: “Ik weet nog wel wat
ik toen dacht: hè hè, ze luisteren
eindelijk naar me.” Niet dat ze het
nu helemaal niet meer heeft op zie-
kenhuizen. Een paar maanden ge-
ledenwas ze nog voor een korte op-
name in het VUmc. “Daar waren de
zusters heel aardig voorme.”
Willy (73), die met haar man Fred

(74) mee is voor de morele onder-
steuning, is vooral blij met de per-
soonlijke aandacht bij CCN. Willy:
“Toen we hier beneden zaten te
wachten, kwam de dokter langs en
zwaaide hij even. Gewoon, dat hij je
gezien heeft. Dat is toch fijner dan
dat hij je voorbij loopt, ja toch?”
Nog een voordeel: “Als we vandaag
bellen, kunnen we morgen te-
recht.”
Fred vertelt aan Tulevski dat hij

pas inhetOLVG is geweest. “Ik voel-
de me niet goed en werd door de
huisarts doorverwezen naar het
OLVG. Daar hebben ze me toen ge-
test en nieuwe pillenmeegegeven.”
Tulevski hoort het aan, staat op en

toetst het nummer in van de desbe-
treffende huisarts. Hij komtmeteen
to the point: “Jammer dat u me niet
gebeld heeft, maar ik denk dat het
verstandig is als we hier een geza-
menlijk beleid op voeren. Mijnheer
heeft de laatste voorgeschrevenme-
dicijnen eigenlijk niet nodig, meer
bètablokkers bij suikerziekte wil je
ook niet hebben.”
Tulevski sluit af, draait zich omen

zegt: “Als het nou een volgende
keer niet goed gaat, gaat u naar de
huisarts en die belt mij, goed?” Het
echtpaar knikt en lacht opgelucht
als ze van Tulevski de uitslag van
het hartfilmpje horen: “Uw hart
looptweer als een klokje.”


