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 PATIËNTEN EN VERWI JZER S

VUmc hecht veel waarde aan de regelmatige 

contacten met (vertegenwoordigers van) patiënten 

en verwijzers. VUmc onderhoudt actief contact met 

de huisartsen in het eigen basisverzorgingsgebied 

en de medisch specialisten in de eigen verzorgings-

regio (Noord-Holland Noord, Kennemerland en 

Amstel- en Meerlanden). Daarnaast is sprake van 

een regelmatig overleg met de cliëntenraad. 

STUDENTEN

De studenten vormen een belangrijke gemeen-

schap binnen VUmc. Met hun gekozen 

vertegenwoordigers in de studentenraad is 

regelmatig overleg over onderwijs- en 

studentenaangelegenheden.

ZORGVER ZEKER A AR S

In 2014 heeft VUmc met alle zorgverzekeraars 

een contract gesloten. De contractering met 

verzekeraars bestaat uit drie deelafspraken 

die afgerond moeten zijn voordat zorgkosten 

kunnen worden gedeclareerd: akkoord op 

prijsafspraak (financieel akkoord op 

hoofdlijnen), akkoord op contract en akkoord 

op prijslijst (de uiteindelijke producten die in 

aantal en prijsstelling worden gedeclareerd 

binnen de kaders van de prijsafspraak).

OVERHEID

Met verschillende overheden onderhoudt VUmc 

contacten ten behoeve van de eigen taakuitoefe-

ning. Het betreft ministeries en toezicht-

houdende organen op lokaal, provinciaal en 

landelijk niveau.

Samenwerkingsrelaties

VUmc onderhoudt in het licht van zijn kernta-

ken (patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en 

opleiden) en omvang een grote hoeveelheid 

contacten met verschillende belanghebbenden.

2.3

NEDERL ANDSE FEDER ATIE 

VAN UMC ’ S  (NFU)

VUmc is lid van de Nederlandse Federatie van 

umc’s (NFU). Binnen de NFU vindt afstemming en 

coördinatie plaats tussen de acht umc’s over 

umc-overstijgende onderwerpen van gezamenlijk 

belang. De NFU treedt tevens op als vertegen-

woordiger van de umc’s in de cao-onderhan-

delingen met de vakbonden.

Academisch Medisch   VUmc en AMC hebben het voornemen tot het aangaan van een bestuurlijk fusie. Een uitgebreide 

toelichting op de samenwerking met het AMC treft u in hoofdstuk 4 (strategie en beleid).

Ziekenhuis Amstelland   Op 18 februari 2014 hebben VUmc en Ziekenhuis Amstelland een raamovereenkomst gesloten. Een 

uitgebreide toelichting op de samenwerking met het Ziekenhuis Amstelland treft u in hoofdstuk 4 

(strategie en beleid). 

Reade   Reuma-onderzoekers van VUmc, Reade en AMC hebben hun krachten gebundeld in het Amsterdam 

Rheumatology & Immunology Center. Hiermee ontstaat het grootste centrum voor dit onderzoek in 

Nederland. Binnen Amsterdam Rheumatology & Immunology Center werken ruim 50 onderzoekers 

aan de opsporing en behandeling van reumatische en immunologische aandoeningen. Grote 

voordeel van deze samenwerking is, dat de concentratie van onderzoekers naar verwachting zal 

leiden tot innovaties in de behandeling van deze ziekten. De onderzoekers werken samen aan de 

behandelingen van de toekomst.

Overzicht van relaties met zorgpartners 

ZORGPARTNER S

Hieronder volgt een – niet limitatief – overzicht 

van relaties met zorgpartners. 

Centrum (AMC)
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NKI-AVL  VUmc, AMC en het NKI-AVL hebben gezamenlijk van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) een WBMV-vergunning (Wet op bijzondere medische verrichtingen) voor protonenthera-

pie verkregen. 

GGZ inGeest (GiG)    De samenwerking tussen VUmc en GGZ inGeest gaat al meer dan 85 jaar terug en beslaat het 

volledige werkterrein van de academische psychiatrie. VUmc en GGZ inGeest werken samen bij het 

verzorgen van de academische werkplaatsfunctie. Kern daarvan is dat er gezamenlijk wetenschap-

pelijk onderzoek plaatsvindt en dat er onderwijs aan geneeskundestudenten wordt gegeven. De 

opleiding psychiatrie verzorgt GGZ inGeest zelf. Daarnaast is sprake van samenwerking op het 

gebied van zorg, te weten klinische psychiatrische zorg (tweedelijn bij GGZ inGeest, derdelijn bij 

VUmc) en in het aanbod van tweedelijns soma-psyche zorg. De raden van bestuur van VUmc en GGZ 

inGeest hebben begin oktober 2012 besloten om het streven naar een juridische fusie te herzien, 

om daarmee meer tijd en energie te maken voor de inhoudelijke samenwerking tussen beide 

organisaties (‘soma en psyche’). In 2014 zijn de afspraken in een nieuwe samenwerkingsovereen-

komst bekrachtigd. 

Zaans Medisch Centrum   Naast de samenwerking die VUmc met Zaans Medisch Centrum onderhoudt in Esperanz-verband (zie 

onderstaand) werken de huizen ook op andere gebieden samen. In 2009 hebben VUmc en Zaans 

Medisch Centrum een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een duurzame samenwerking op 

kerntaken. De gebieden waarop VUmc en Zaans Medisch Centrum samenwerken zijn: 

 — acute zorg; 

 — verloskunde en  

  gynaecologie; 

 — PET/CT-scans; 

 — neurochirurgie; 

  

Esperanz    In 2014 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VUmc en Esperanz, het samenwer-

kingsverband voor oncologische zorg van Westfriesgasthuis te Hoorn, Waterlandziekenhuis te 

Purmerend en Zaans Medisch Centrum te Zaandam. Esperanz en VUmc Cancer Center Amsterdam 

willen meer gaan samenwerken en processen op elkaar afstemmen om patiënten in de regio de 

beste oncologische zorg te kunnen bieden en het wetenschappelijk onderzoek naar kanker te 

versterken. De dependance van de afdeling radiotherapie van VUmc op het terrein van het West-

friesgasthuis te Hoorn zal in het voorjaar van 2015 met een extra versneller worden uitgebreid naar 

drie bestralingsunits.

 VUmc, AMC en het 
NKI-AVL hebben 

gezamenlijk van het 
ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) een 
WBMV-vergunning 

voor protonen- 
therapie verkregen

— neurologie; 

— klinische genetica; 

— oncologie 

— radiotherapie; 

— Intensive care volwassenen (ICV). 
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Kennemer Gasthuis  VUmc en Kennemer Gasthuis te Haarlem onderhouden een vakinhoudelijke samenwerking/relatie op 

de volgende gebieden:   

 — acute zorg;

 — hematologie;

 — KNO;

 — kindergeneeskunde;

 

 Spaarne   VUmc en het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp onderhouden een vakinhoudelijke samenwerking/

relatie op de volgende gebieden:  

   — dialyse/nefrologie; 

   — interne geneeskunde; 

   —  heelkunde/ 

longchirurgie; 

   — klinische genetica; 

     

Sint Maartenskliniek  VUmc werkt op het gebied van de wervelkolomchirurgie intensief samen met de Sint Maartenskli-

niek in Nijmegen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat één van de wervelkolomchirurgen van de 

Sint Maartenskliniek parttime als hoogleraar wervelkolomchirurgie is aangesteld bij VUmc en het 

gezamenlijke gebruik van faciliteiten en expertise op het gebied van inter-operatieve neuromonito-

ring. Gezamenlijk hebben VUmc en de Sint Maartenskliniek een voortrekkersrol in het 

bewerkstelligen van een nationaal en internationaal netwerk van topreferente wervelkolomklinieken 

die samenwerken op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. 

Sint Lucas Andres VUmc en SLAZ 3 werken op de volgende gebieden samen: 

Ziekenhuis (SLAZ) — hematologie (meer specifiek de diagnostiek en de behandelingen); 

   —  kindergeneeskunde (meer specifiek neonatologie, kinderendocrinologie, kinderneuro, kindercar-

dio, metabole, kindernefrologie en kinder maag-darm- en leverziekten);  

   — dermatologie (beide huizen verwijzen patiënten naar elkaar door).

   — MDL, IBD poli;

   — Longcentrum Amsterdam.

Stichting Epilepsie  SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. 

SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van 

en naar epilepsie. VUmc en SEIN werken nauw samen op het gebied van de epilepsiechirurgie. Het 

betreft een driehoek die bestaat uit (i) de afdeling neurochirurgie van VUmc, (ii) de afdeling 

neurologie van VUmc (in het bijzonder de klinische neurofysiologie en magneto-ecephalografie) en 

(iii) SEIN. Daarnaast neemt een radioloog vanuit VUmc deel aan de MDO’s binnen SEIN. Ook is het 

laboratorium van SEIN ondergebracht in VUmc. De samenwerking tussen VUmc en SEIN richt zich 

op zorg en wetenschappelijk onderzoek.

— klinische genetica;

— pathologie;

— sociale geneeskunde;

— longchirurgie;

— cardiologie;

— dermatologie.

— urologie;

— orthopedie;

— dermatologie;

— cardiochirurgie.

— radiotherapie; 

— KNO; 

— longziekten;

—  verloskunde en  

gynaecologie;  

Instellingen Nederland 

(SEIN)

3  SLAZ is op 31 maart 2014 een bestuurlijke fusie 
aangegaan met OLVG
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Alexander Monro  VUmc en AMC zijn een samenwerking gestart met het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. In 

het Alexander Monro borstkankerziekenhuis is een spreekuur voor mensen met verhoogde kans 

op borstkanker geopend. Deze zogeheten erfelijkheidspoli wordt opgezet in nauwe samenwerking 

met de afdelingen klinische genetica van VUmc en AMC. Daarnaast is er een intensieve samenwer-

king met de afdeling plastische, reconstructieve en hand-chirurgie van VUmc op het gebied van de 

oncoplastische en borstreconstructieve chirurgie.

Cardiologie Centra   VUmc heeft sinds 2007 een samenwerkingsovereenkomst met Cardiologie Centra Nederland (CCN), 

een cardiologisch ZBC met verschillende vestigingen verspreid over Nederland. Met de vestiging 

van CCN aan het IJsbaanpad in Amsterdam vindt uitwisseling plaats met betrekking tot patiënten-

zorg, huisartsen nascholing en onderzoek. Terwijl CCN zich toelegt op de hoogvolume 

laagcomplexe poliklinische cardiologische zorg, draagt VUmc zorg voor opvang van de acute en 

meer complexe pathologie via de Eerste Hart Hulp en verricht het indien nodig de topklinische 

cardiale diagnostiek (geavanceerde imaging technieken) en interventies. Onderwerpen voor 

nascholingsbijeenkomsten in de avonduren worden geselecteerd in overleg met de huisartsen, en 

behandeld door cardiologen van CCN en VUmc. Gezamenlijke onderzoekprojecten zijn in een 

opstartfase en zullen zich richten op innovatieve vormen van transmurale cardiologische 

ketenzorg.

Bergman Clinics   Een deel van de tweedelijns zorg, waaronder bekkenbodemonderzoek, is vanaf 2011 uitgeplaatst 

naar Bergman Clinics. Het ligt voor de hand om een groter deel van de tweedelijns zorg verder uit 

te plaatsen om een toename in derdelijns zorg te faciliteren.

Nederland

Werkgebieden

In de patiëntenzorg omvat het werkgebied van 

VUmc zowel het eigen verzorgingsgebied 

(basiszorg), de regio (topklinische zorg) als 

ook Nederland als geheel (topreferente zorg). 

Op het terrein van wetenschappelijk onder-

zoek is sprake van een sterke nationale en 

internationale oriëntatie. Voor het onderwijs 

geldt dat de studenten afkomstig zijn uit alle 

2.4

delen van het land. Ruim 60 % van de studen-

ten geneeskunde loopt minimaal één keer een 

co-schap in het buitenland. De opleidingstaak-

stelling voor medisch-specialistische 

vervolgopleidingen realiseert VUmc in inten-

sieve samenwerking met ziekenhuizen in de 

eigen regio. 


