
STAND VAN ZAKEN  ALLIANTIE VUMC-AMC, INFORMATIE VOOR COASSISTENTEN 

Nu door de alliantie tussen VUmc en AMC (Amsterdam UMC) verschillende disciplines gestart zijn 
met lateraliseren, informeren we jullie over de effecten hiervan op jullie coschappen.  

De lateralisaties vinden plaats in golven (zgn. waves) en voor de meeste disciplines is het zo dat deze 
stukje bij beetje overgaan naar AMC locatie Meibergdreef, (MBD)) respectievelijk VUmc locatie de 
Boelelaan (DBL)). Dit heeft met veel zaken te maken waaronder bijvoorbeeld beschikbare ruimte in 
het andere huis.  Hierdoor zullen de VU-coschappen die gepland zijn in het VUmc en de UVA-
coschappen die gepland zijn in het AMC ook niet in één keer overgaan naar het andere huis. Ook dit 
gaat geleidelijk en zodanig dat er voldoende kwaliteit van coschap is voor beide opleidingen.  

Dermatologie VUmc is begin dit jaar volledig overgegaan naar locatie AMC. VU-coschappen 
dermatologie die voorheen in het VUmc werden gelopen, vinden nu plaats op locatie AMC en in het 
Huid Medisch Centrum (bij het AMC). 

Oogheelkunde AMC is (inmiddels gedeeltelijk) gelateraliseerd naar het VUmc. Dit betekent dat alle 
AMC-co’s in de toekomst het UVA-coschap oogheelkunde op locatie VUmc zullen lopen. Nu vindt dit 
nog in heel beperkte mate plaats. De VUmc-co’s blijven hun coschap oogheelkunde lopen op de 
locaties waar dat nu ook gebeurt, dus in het VUmc, het Spaarne Gasthuis, het OLVG of de NW-
ziekenhuisgroep.   

Kindergeneeskunde VUmc is -  sneller dan in eerste instantie was aangekondigd - per oktober 2019 
voor een deel verhuisd naar de locatie Meibergdreef. In het VUmc is momenteel nog polikliniek, 
dagbehandeling, kort verblijf en neonatologie aanwezig. Diensten worden gedaan voor de 
combinatie SEH/kraamafdeling en neonatologie. VU-co’s lopen coschap in het VUmc, in 
partnerziekenhuizen en in het AMC. Er blijft voorlopig ook een aantal co-plekken op locatie VUmc 
bestaan.   

Voor kindergeneeskunde is een aantal co’s dat een VUmc-rooster heeft, overgeplaatst van locatie 
VUmc naar locatie AMC en tijdelijk worden ook enkele coassistenten die eerst op locatie VUmc 
waren ingepland, ingeroosterd in het Tergooi Ziekenhuis. Vanuit de opleiding zijn nog meer 
(tijdelijke) perifere plekken geworven en waarschijnlijk zullen er nog meer co’s met een VUmc-
rooster geroosterd gaan worden naar andere ziekenhuizen. In januari zal een volgend deel van de  
kindergeneeskunde lateraliseren naar het AMC. Neonatologie, een aantal poli’s en (beperkte) short 
stays blijven in locatie VUmc en daarmee blijven er ook coassistenten in locatie VUmc.  

Verloskunde & Gynaecologie (V&G) zal vanaf begin 2020 starten met  lateraliseren en het VU-
coschap V&G zal dan primair op beide locaties worden aangeboden; d.w.z. de co met een VUmc-
rooster zal enkele weken in het VUmc en enkele weken in het AMC zijn of haar VU-coschap lopen. 

Daarna zullen ook andere disciplines overgaan van de Boelelaan naar de Meibergdreef en andersom.  

Naar aanleiding van bovenstaande raden we je aan regelmatig je rooster in KL-app 
(coschappen.vumc.nl) te raadplegen en je studentenmail goed in de gaten te houden om te checken 
of locaties van reeds in het VUmc geplande coschappen voor jou zijn gewijzigd. Let wel, dit kan ook 
voor de semi-artsstages of de keuzestages gaan spelen. 
In ieder geval zullen we  jullie - indien daar aanleiding toe is - blijven informeren over veranderingen 
binnen jullie coschappen of stages als gevolg van de lateralisaties. 
  
De (praktische) informatie m.b.t. het coschap op de (gewijzigde) locatie ontvang je altijd van de 
betreffende locatie. Verder vind je op Canvas in de betreffende courses bij alle coschaplocaties de 
namen en gegevens van de contactpersonen of onderwijssecretariaten van die (evt. nieuwe) locatie.  

mailto:coschappen@vumc.nl


Lees dus goed alle informatie op Canvas en/of de mails die je over locatiewijzigingen ontvangt. 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Team Master (master.gnk@vumc.nl) . 
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