
Coschappen in alliantie- en COVID-tijd: een hele uitdaging! 
 
Het studiejaar 2019-2020 was een bijzonder jaar voor ons allen. Voor de afdeling             
kindergeneeskunde in het VUmc begon het met de sluiting van de kinderafdeling op 13              
december 2019. Waar we ooit 48 bedden voor de kindergeneeskunde hadden op locatie             
Boelelaan, zijn nu nog 5-6 bedden per week bezet met dag-chirurgische patiënten. Een hard              
gelag voor alle kinderverpleegkundigen en kinderartsen, die soms al 30 jaar daar gewerkt             
hadden. Maar ook voor alle coassistenten van de VU, die het coschap kindergeneeskunde             
op locatie Boelelaan moesten lopen, want ineens was het onzeker of ze wel voldoende              
patiëntencontact konden hebben. De coassistenten merkten de onrust bij de zorgverleners,           
omdat ze zo dicht bij de zorgverleners stonden. 
 
Gelukkig konden de coassistenten een groot gedeelte van het coschap kindergeneeskunde           
volgen op locatie Meibergdreef van het Amsterdam UMC. Maar net nadat alles daar goed              
en wel liep, was er de totale lockdown voor Nederland i.v.m. de COVID-19 pandemie, op 16                
maart 2020. Wie herinnert zich die dag niet?  
 
Weer werd alles onzeker en onrustig. In samenspraak met het VUmc en de             
affiliatieziekenhuizen hebben we besloten om 29 juni 2020 de deuren weer te openen voor              
de coassistenten. Maar wel met een aantal grote aanpassingen. Vijftig procent van het             
coschap in het VUmc wordt digitaal gevolgd, waarna de rest van de 6 weken tijd en plaats is                  
voor (poli)kliniek weken. Locatie Meibergdreef heeft ook coassistenten vanuit de UvA op de             
kinderafdeling lopen, dus we moeten proberen om alle Amsterdamse coassistenten          
voldoende exposure te geven. 
 
Hoewel we nog maar kort van start gegaan zijn met deze vorm, hebben we (gelukkig) al                
positieve geluiden gehoord over de huidige opzet. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen            
mogelijk en staan we open voor alle constructieve ideeën.  
 
Laten we hopen dat de komende maanden in alle rust verlopen, zodat we het coschap               
verder kunnen ontwikkelen. Maar laten we vooral ook allemaal gezond blijven. 
 


