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Vormgeven aan 
de zorg van de 
toekomst

De herontwikkeling van het voormalige Slotervaart Ziekenhuis 
in Amsterdam Nieuw-West brengt allerlei creatieve partijen bij 
elkaar. De werelden van zorg, onderwijs, ondernemerschap en 
wonen vloeien in elkaar over en leiden tot interessante nieuwe 
concepten. De vestiging van Cardiologie Centra Nederland 
(CCN) is daar een uitstekend voorbeeld van: cardioloog 
en medeoprichter Igor Tulevski ziet volop kansen voor 
samenwerking in de keten. Hij gaat daarover in gesprek met 
Geertjen Pot die vanuit Zadelhoff verantwoordelijk is voor de 
exploitatie van het ambitieuze Slotervaart Centrum voor Zorg.
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Entree van het Cardiologie Centra Nederland, locatie Amsterdam Slotervaart
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Igor TulevskI

Cardiologie Centra Nederland

 

Hoe oud ben je:

54

Waar groeide je op:

skopje Macedonië

In welke stad/dorp ligt je hart:

Amsterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, cardioloog is het mooiste 

beroep wat er is, de kans 

om te innoveren en grenzen 

verschuiven is mijn bonus

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

een beter mens worden is 

“work in progress”

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

op mijn racefiets, zwemmen 

of lopen

Binnen- of buitenmens:

Buiten, maar streef naar 

binnen zijn

Introvert of extravert:

extravert, heb dat van mijn 

moeder

sporter of studiebol:

studiebol met grote liefde 

voor sport

socialist of kapitalist:

Beiden niet meer van deze tijd

risico’s mijden of nemen:

gecalculeerde risico’s  

luisteren of spreken:

Ben bang spreken 

Wie is je grote voorbeeld:

Meerder mensen hebben op 

mij een onuitwisbare indruk 

gemaakt 

Werken of vrij zijn:

Beiden tzt

Fietsen of auto:

Hangt van de afstand af

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Hangt van het gezelschap af

Passie voor:

voor het leven

grootste inspiratie: 

Alexander en Joshua, mijn 

tweeling van 7

Dit raakt mij persoonlijk:

Hoe wij omgaan met onze 

vrijheid, cultuur en economie

Topserie Netflix:

Netflix?

Favoriet vervoersmiddel:

Mooi design, snel en het liefst 

geen Co
2
 uitstoot

De tuinstedelijke 
omgeving van 
Amsterdam Nieuw-

West blijkt geen onbekende voor Igor Tulevski; met 
CCN was hij hier al gevestigd in de jaren voordat het 
Slotervaart Ziekenhuis in oktober 2018 failliet werd 
verklaard. In het nieuwe concept heeft CCN een goed 
zichtbare en aantrekkelijke plek op de begane grond 
van het voormalige ziekenhuisgebouw gekregen: 
‘Het is een prachtige ruimte, precies waar we wilden 
zijn.’ Andersom is Geertjen Pot blij dat CCN blijvend 
behouden kon worden voor deze locatie: ‘Wij brengen 
cure, care en education hier bij elkaar, Igor Tulevski 
loopt voorop in alles wat met cardiologische zorg te 
maken heeft. Samen kunnen we zorg van de toekomst 
hier een plek geven.’  

De herontwikkeling van het Slotervaart ligt goed op 
stoom, in oktober 2021 opende CCN hier - opnieuw - 
de deuren. Hoe kijk je daarop terug?
Tulevski: ‘We prijzen ons gelukkig dat we vanuit 

onze zorgverzekeraar budget hebben meegekregen 
om ons hier te kunnen vestigen. Normaal gesproken 
is in de contracten met de verzekeraars sprake van 
vaste budgetten met een strak plafond; dat is ook één 
van de factoren die in onze sector remmend werkt 
op innovatie en vernieuwing. Maar gelukkig konden 

we hier dus wel landen en tot volle tevredenheid. Wij 
maakten destijds zelf aan den lijve mee dat het gebouw 
hier verouderd was. Nu wordt het echt een pareltje en 
ik ben er trots op dat wij hier deel van mogen uitmaken 
en hier een innovatief concept kunnen realiseren. 
Daarbij combineren we onder meer poliklinische zorg 
met het maken van CT-scans, waardoor we mensen 
met pijn in de borst veel sneller kunnen opvangen en 
diagnosticeren. Met onze dagopname ontlasten we de 
eerste hulp van de ziekenhuizen en voor de patiënt is dat 
ook heel comfortabel. En niet in de laatste plaats zorgen 
we ervoor dat goede zorg in Amsterdam Nieuw-West 
toegankelijk en bereikbaar blijft.’

Dit is een mooi bruggetje naar het thema waar jullie 
beiden intensief mee bezig zijn: de toekomst van de 
zorg. Welke aspecten spelen daarbij een rol?
Tulevski: ‘In Nederland hebben we een bijzonder 

zorgstelsel, waarbij solidariteit de hoogste waarde is. 
Daarover is brede consensus: iedere Nederlander heeft 
recht op topzorg en dat betalen we met elkaar. Maar 
juist deze solidariteit komt enorm onder druk te staan 
nu de bevolking ouder wordt en de zorg steeds duurder. 
Projecties voor 2040 laten zien dat dan 50 tot 60 procent 
van de bevolking in de zorg werkt en dat 50 procent van 
het overheidsgeld naar deze sector gaat. Hoe kunnen we 
de zorg die we nú leveren dan nog betaalbaar houden? 

zadelhoff
Dat gaat niet vanzelf. Hoe het op dit moment gaat: er 
ontstaat een knelpunt, de politiek stelt vragen en er 
wordt geld bijgelegd. Dat is voor de toekomst geen 
houdbaar model. We moeten structureel ingrijpen. Dat 
vergt lef, visie en competenties. In mijn visie kunnen we 
het Slotervaart perfect als proeftuin hiervoor gebruiken. 
Om met alle partijen te ontdekken: wat gaat wel en juist 
niet werken.’

Op wat voor terreinen moeten de structurele 
veranderingen gezocht worden?
Tulesvki: ‘We moeten veel meer investeren 

in opleidingen en digitalisering. Maar ook de 
overfinanciering van de ziekenhuizen moet stoppen. De 
dynamiek van de zorg verandert: steeds meer mensen 
worden buiten het ziekenhuis behandeld, het concept 
van het beddenhuis is verouderd. We moeten met elkaar 
daar oplossingen voor vinden, met alle partijen in de 
keten - geen zorgverlener kan dit alleen oplossen. Juist 
daarom is een aanpak zoals hier in het Slotervaart wordt 
ontwikkeld zo interessant.’

Pot: ‘Die rol proberen we ook zeker te pakken en 
in te vullen. Diverse aspecten spelen daarbij een rol: 
samenwerken, innoveren, de mens centraal stellen. En 
dan zoals gezegd over de volle breedte van cure, care 
en education. Een van de grootste problemen waar de 
sector tegenaan loopt is het personeelstekort; doordat 

ultieme ontspanning:

elk moment met dierbare 

mensen om mij heen

Beste sportprestatie:

recent Trondheim oslo 555 km 

non stop fiets race

guilty pleasure:

Chocolade

Beste zakelijk advies:

Do not take no for an answer

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Ik bedenk het iedere ochtend

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

voor de kansen die ik heb 

gekregen en de dierbaren om 

mij heen

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Drie weken vakantie zonder 

telefoon en computer

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Piano spelen

Wat maakt de stad slim:

Waarschijnlijk de inwoners en 

hun cultuur

Render Slotervaart Kruisgebouw

‘ We moeten 
structureel ingrijpen. 
Dat vergt lef, visie en 
competenties’

Ontvangstbalie van het Cardiologie Centra 

Nederland, Amsterdam Slotervaart
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geerTJeN PoT 

Zadelhoff

Hoe oud ben je:

44

Waar groeide je op:

Brabant

In welke stad/dorp ligt je hart:

utrecht

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, zakenvrouw. 

gelukkig aangevuld met 

maatschappelijke impact

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Ja, moeder 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

In het bos

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens

Introvert of extravert:

Introvert

sporter of studiebol:

sporter

socialist of kapitalist:

geen van beide

risico’s mijden of nemen:

risico incalculeren

luisteren of spreken:

luisteren

Wie is je grote voorbeeld:

Angela Merkel

Werken of vrij zijn: 

Allebei

Fietsen of auto:

elektrische auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Thuis koken

Passie voor:

sporten

grootste inspiratie: 

Cor van Zadelhoff

Dit raakt mij persoonlijk: 

gezondheids kloof tussen arm 

en rijk

Topserie Netflix:

Downton Abbey

Favoriet vervoersmiddel:

Mijn benen, wandelen

ultieme ontspanning:

Buiten sporten en daarna 

drankje met vrienden

guilty pleasure:

Apres ski

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

gezondheid kinderen en ouders

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een

goede eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn:

gedachten van mezelf en 

anderen nog beter verwoorden

Wat maakt de stad slim:

een mix aan bewoners en 

faciliteiten

Hoe kijkt jij naar de toekomst 

van zorg en de gevolgen voor 

uw zorgvastgoedstrategie?

er staat veel te veranderen 

in de zorg: naast het bieden 

van ‘care en cure’ functies 

wordt het steeds belangrijker 

om in te zetten op preventie 

doormiddel van ‘healthy living’. 

Daarin hebben we zelf ook 

een verantwoordelijkheid: 

voor onszelf en onze naasten. 

Het is noodzakelijk om een 

strategie te hebben die hierop 

inspeelt, van het wonen tot 

en met gespecialiseerde zorg. 

er zijn een aantal factoren 

die wij in onze strategie een 

rol laten spelen: zo kijken we 

kritisch naar welke partijen 

wij ruimte bieden en kijken we 

toekomstgericht door ruimte 

te geven aan zorg-onderwijs, 

in te zetten op partnerships 

en ‘healthy living’ centraal te 

stellen in de ontwikkeling van 

dit gebied

Wat zijn de recente 

ontwikkelingen in de 

zorgsector?

De opkomst van de 

technologie is een belangrijke 

factor, daarnaast het 

gebrek aan personeel en de 

betaalbaarheid/bereikbaarheid 

van de zorg. ook spelen 

trends zoals de 15 minute-city 

een rol: de wens om goede 

voorzieningen direct in de 

buurt te hebben om daarmee 

fysieke beweging te stimuleren 

en de impact op de omgeving te 

minimaliseren 

Met zorgvastgoed staan we voor 

een aantal flinke uitdagingen, 

welke volgens jou? 

De grootste uitdaging is 

het creëren van de goede 

verschillende onderwijsinstellingen zich vestigen onder 
ons dak kunnen wij de verbindingen met de praktijk 
verbeteren. Wij lossen het tekort niet op maar kunnen 
wel een stimulerende en faciliterende bijdrage leveren. 
En ook daarbij staat het denken in ketens centraal. Met 
bijvoorbeeld aandacht voor de relatie van de zorg met 
de omliggende buurten hier in Nieuw-West, waar ons 
Louwes Lab een belangrijke rol in speelt.’

Het begrip ‘lef’ is genoemd, wie spreken jullie 
daarop aan?’
Tulevski: ‘Aan de ondernemerskant is dat volop 

aanwezig. Ik denk dan vooral aan de politiek en de 
zorgverzekeraars. Een van hun opgaven: een level playing 
field creëren waarin iedereen gelijke kansen krijgt en 
de ziekenhuizen bijvoorbeeld niet langer bevoordeeld 
worden. Wat mij boeit aan de huidige situatie: er wordt 
enorm vergaderd maar niemand komt echt in actie. 
Daarom heb ik ook zo’n respect voor wat Zadelhoff hier 
presteert. Het concept wordt uitgerold zoals het is bedacht.’

Pot: ‘Samenwerkingen die ons verder brengen, 
ontstaan ook door samen te handelen en in beweging te 
komen. Doordat we fysiek bij elkaar in de buurt zitten, 
weten we elkaar te vinden. De mix aan functies zorgt 
voor contacten en nieuwe ideeën. Dat is de rode draad 
die door deze hele gebiedsontwikkeling heen loopt: 
van de laagbouw die inmiddels helemaal gevuld is, 
via het kruisgebouw dat in 2023 open gaat tot en met 
de woningbouw die later wordt toegevoegd. Steeds 
gaat het daarbij om de vraag hoe de verschillende 
programma’s en doelgroepen elkaar kunnen versterken. 
Bij de woningbouw kijken we er bijvoorbeeld naar 
hoe betaalbare woningen kunnen realiseren voor de 
verplegers die graag hier in de buurt willen wonen. Zo 
grijpt alles in elkaar.’

Tulevski: ‘En uiteindelijk geeft dat iedereen ook veel 
meer plezier. We zien het aan onze afdeling IT die we 
hier ook willen huisvesten: deze medewerkers komen 
dan ook direct in aanraking met de cardiologische zorg 
die wij leveren. Dat is enorm verrijkend.’

omstandigheden waarbinnen 

de zorgsector goede zorg kan 

leveren. Door het casco op te 

leveren krijgt de zorgaanbieder 

de mogelijkheid om een ruimte 

in te delen naar behoefte. 

Dat is nodig voor de zorg 

van de toekomst, waar een 

‘healing environment’ en 

specialistische zorg waar de 

mens centraal staat steeds 

belangrijker wordt. Techniek en 

de kwaliteit van de gebouwen 

zijn op te lossen maar dit 

is niet de corebusiness van 

zorginstellingen. ook opereren 

zij met kleine marges. vanuit de 

vastgoedsector moeten we de 

helpende hand bieden

Wat zijn de financiële 

uitdagingen binnen de 

zorgvastgoedsector?

De demarcatie tussen wonen 

en zorg is belangrijk, de 

professionaliseringsslag op 

dat gebied is volop gaande. 

Daarnaast is betaalbaarheid 

een zorg: de tarieven voor 

de zorg worden landelijk 

vastgelegd maar de werkelijke 

kosten zijn in een stedelijk 

gebied zoals Amsterdam 

echt hoger. verder hebben 

wij in de gebouw- en 

gebiedsontwikkeling 

momenteel te maken met fors 

oplopende bouwkosten

Hoe maak je zorgvastgoed 

nog aantrekkelijker voor 

investeerders? 

voor investeerders ligt er een 

groeiende focus op ‘health’, 

waaronder ook ‘health tech’: 

europa is op dit moment de 

snelst groeiende markt op dit 

gebied. Door vergrijzing en 

een groeiende bevolking wordt 

investeren in zorgvastgoed 

steeds belangrijker. slotervaart 

is voorloper op het gebied van 

innovatie, technologie en zorg 

en dit maakt een investering 

toekomstbestendig. voor 

investeringen in zorgvastgoed 

is deze combinatie van 

innovatie, kennis en 

samenwerking essentieel.  

Hiernaast is deze opkomende 

markt erbij gebaat kennis 

en informatie te delen zodat 

investeerders beter zicht 

krijgen op de verschillende 

investeringsmogelijkheden. 

In deze sector zijn veel 

financieringsstromen, 

stakeholders en belangen, je 

moet je er echt in verdiepen

Hoe brengt de gemeente de 

urgentie van het zorgvraagstuk 

onder de aandacht?

Bij slotervaart Centrum 

voor Zorg heeft de gemeente 

Amsterdam zich echt als 

een aanjager opgesteld. Zij 

helpt ook in het leggen van 

verbindingen met zorgpartijen, 

dat helpt ons enorm. Waar 

wij eerst vooral met het 

gemeentelijk grondbedrijf te 

maken hadden, hebben we nu 

ook een groeiend netwerk bij 

de gemeente aan de kant van 

de zorg en het sociaal domein

Welke innovatie gaat het verschil 

maken bij Zorgvastgoed?

Het bij elkaar brengen van 

technologie en menselijk 

contact. Het een kan niet 

zonder het ander

Als je in een nieuwe zorglocatie 

‘ Samenwerkingen die 
ons verder brengen, 
ontstaan ook door 
samen te handelen en 
in beweging te komen’

je moeder wilt achterlaten, 

wat moet dan echt heel goed 

geregeld zijn en wat zijn de plus 

componenten? 

De kwaliteit van het personeel. 

De zachte, menselijke kant: 

daarop zou ik beslissen. 

uiteraard kijk ik ook naar 

de huisvesting; is daar 

bijvoorbeeld een mooie balans 

tussen privé en collectieve 

ruimtes. Niet in de laatste 

plaats: is de locatie in de buurt 

van de oude woning zodat het 

sociale netwerk niet wegvalt

Hoe stel je het welzijn van de 

bewoners voorop in je project?

Wij hebben bij slotervaart een 

pluriforme groep ‘bewoners’, 

van allerlei zakelijke gebruikers 

tot en met bijvoorbeeld 

studenten. en uiteraard 

de patiënten en andere 

zorggebruikers. Met ons team 

proberen we alle wensen zoveel 

mogelijk te faciliteren en die te 

vertalen in een aantrekkelijke 

omgeving. Dat gaat van natuur, 

bewegen en kunst tot en met 

een goede koffie die je bij ons 

voor 1,50 euro kunt kopen

Hoe ziet een goede 

businesscase eruit voor alle 

betrokkenen? en met wie werk 

je allemaal samen? 

Beter gezegd: met wie 

werken we allemaal niet 

samen? Dat is een veelheid 

aan partijen. Belangrijk voor 

ons zijn de gemeente, het 

overkoepelende netwerk van 

zorginstelling sigra en de 

partners op ons terrein: Antoni 

van leeuwenhoek , sanquin 

en Cordaan. en uiteraard 

zorgverzekeraars en onze 

huurders. Wij hebben een 

gebiedsontwikkeling waarin 

de businesscase van de 

verschillende onderdelen op 

orde moet zijn

‘ Wij lossen het personeelstekort in de zorg 
niet op maar kunnen wel een stimulerende 
en faciliterende bijdrage leveren’


