
Onderwerp:  
 
Coassistenten : deel van de  coassistenten kindergeneeskunde DBL (Vumc) naar MBD (AMC) per 14 
oktober 2019 
 
Beste allen, zoals jullie wellicht via jullie collega’s hebben gehoord zijn er veranderingen gaande in de 
patiënten zorg voor de kindergeneeskunde op locatie Boelelaan. De kinderafdeling (9c) is vanaf 
vorige week een short stay afdeling, wat betekent dat kinderen/ patiënten van maandagochtend 
7:00 tot vrijdagavond 20:00 opgenomen kunnen liggen op locatie Boelelaan. 
 
Deze verandering heeft mogelijk invloed op het aantal – en het type opgenomen patiënten op locatie 
Boelelaan. 
 
Om te voorkomen dat er voor VU coassistenten locatie Boelelaan te weinig te zien of te weinig te 
doen is, hebben we besloten om niet alle coassistenten van de VU het coschap op locatie Boelelaan 
te laten lopen. 
 
Aangezien we per 7 juni 2018 als 1 AmsterdamUMC verder zijn gegaan, zijn er inmiddels nauwe 
samenwerkingen met het AMC. Het AmsterdamUMC bestaat nu uit locatie Meibergdreef en locatie 
Boelelaan. Meerdere VUMC kinderartsen werken al afwisselend op locatie Boelelaan(DBL) en locatie 
Meibergdreef (MBD). Ook de klinische patiëntenzorg wordt steeds meer verplaatst naar locatie MBD. 
 
Om die reden en in goed overleg met alle betrokkenen hebben we de volgende oplossing bedacht: 
 
Op locatie DBL is volop poliklinische zorg voor kinderen, een volledige NICU + kraamafdeling en een 
short stay afdeling waar korte opnames gezien kunnen worden. Een groot deel van de VU 
coassistenten zal het gehele coschap kindergeneeskunde dan ook gewoon volgen op locatie DBL. 
 
Een klein deel van de VU coassistenten zal het gehele coschap kindergeneeskunde gaan volgen op 
locatie MBD. De coassistent doet daar mee met alle onderwijs momenten (met uitzondering van de 
JIT) en krijgt daar volledige exposure aangeboden, naast de UVA coassistenten. 
 
De VU coassistenten zullen een tutor krijgen, welke een VUMC kinderarts zal zijn. De beoordeling van 
een VU coassistent zal gedaan worden door een VUMC kinderarts, aangezien VUMC kinderartsen het 
beoordeling systeem van de VU kennen.  
 
Mondeling klinisch redeneren toets zal blijven plaatsvinden op locatie DBL en hiervoor wordt ruimte 
gemaakt in het rooster.  
 
Praktische zaken, denk aan een gastaanstelling/ badge/ kleding van locatie MBD wordt via HR 
geregeld in de week voordat het coschap start op locatie MBD. Het coschap gynaecologie/ 
verloskunde wat voor het coschap kindergeneeskunde zit, houdt hier rekening mee. 
 
Vanaf 14 oktober 2019 aanstaande zullen 2 VU coassistenten starten op locatie MBD. Deze 
verplaatsing van het coschap en de ervaringen van de coassistenten zullen met enige regelmaat in de 
komende maanden geëvalueerd worden. Onderwijs coördinator en secretaresse kindergeneeskunde 
DBL zullen tevens elke 3 weken bij de start van het coschap op locatie MBD en locatie DBL zijn.    

 
Tenslotte: 
De geneeskunde opleidingen van UVA en VU zijn niet hetzelfde.  
Het coschap kindergeneeskunde valt voor UVA studenten in het eerste jaar van de master en voor 
de VU coassistenten in het tweede jaar van de master! 



 
Zoals jullie begrijpen is deze lateralisatie een zeer fluïde proces, waarbij we mogelijk nog knelpunten 
tegen kunnen komen. We horen het graag als jullie tegen problemen aanlopen, zodat we ze kunnen 
oplossen. 
 
Mede namens de medewerkers van onderwijssecretariaten 
 
Contact gegevens MBD 
Caroline Helling, Henriette Scherpbier te bereiken via:  
c.i.helling@amsterdamumc.nl, telefoonnummer: 0205662671 
 
Contact gegevens DBL 
Jennifer Dudink, Joyce de Bree en Sandra Prins te bereiken via: 
onderwijs.kg@amsterdamumc.nl, telefoonnummer: 0204442419 
 


