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Ongevraagd advies toenadering AMC en VUmc

Geachte prof. dr. Romijn, leden van de Raad van Bestuur,

Hoewel de bestuurlijke fusie van AMC en VUmc richting de viering van het heuglijke eerste jaar gaat
en er achter en voor de schermen volop ingezet wordt op het fuseren van beide locaties, merkt de
Studentenraad dat er op dit vlak fundamentele vervolgstappen ontbreken. Zo heeft de Studentenraad
geconstateerd dat er nog altijd sprake is van een grote afstand tussen beide locaties en laat de
diversiteit te wensen over.
De Studentenraad

Besluit
te adviseren locatie Boelelaan en locatie Meibergdreef meer tot elkaar te laten komen en de
diversiteit te bevorderen. De nadere uitleg over het voorstel tot de uitvoering hiervan kunt u vinden
in bijlage 1.

Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,
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Bijlage 1.
Zoals zojuist genoemd, erkent de Studentenraad dat de fusie tussen locatie
Meibergdreef en locatie Boelelaan in volle gang is. De Studentenraad juicht dit ten
zeerste toe en geniet van de aanblik van de steeds vaker verschijnende
Amsterdam UMC jassen in het ziekenhuis. Helaas is echter niet iedereen hierover
te spreken. Steeds vaker bereiken geluiden over een tekortkoming op het gebied
van diversiteit de Studentenraad. Hoewel het een bepaalde mate van gevoeligheid
betreft, is dit geen onderwerp om in de doofpot te stoppen. Wereldwijd is het
vrouwelijke geslacht, na jaren van mannelijke overheersing, inmiddels tot de
hoogste tronen binnen de gezondheidszorg gestegen.
Het is raadzaam ons af te vragen in hoeverre dit een begeerlijke situatie is. Juist in
een wereld waarin de opmars naar genderneutraliteit, zeker in een wereldstad als
Amsterdam, in volle gang is, mag dit onderscheid in sekse niet langer onderwerp
van discussie zijn. Verdienstelijk zou het zijn als een toonaangevend ziekenhuis als
Amsterdam UMC hierin het voortouw zou nemen door met haar logo niet langer
voer tot discussie te bieden. De Studentenraad wil benadrukken dat zij de
inspanning rondom de ontwikkeling van het nieuwe logo zeer waardeert, maar
toch moet zij concluderen dat het te wensen overlaat op het gebied van
genderneutraliteit. Naar haar mening draagt het logo namelijk bij aan de
versterking van het algemene beeld van het vooropstellen van vrouwen binnen de
gezondheidszorg. Dit is niet wenselijk en de Studentenraad stelt dan ook voor om
nogmaals met een kritische blik naar het logo te kijken. Graag ziet zij het logo
aangepast naar een genderneutrale versie. De Studentenraad is van mening dat
alleen op deze manier het Amsterdam UMC kan bijdragen aan een prettig werk- en
studeerklimaat.
Ten tweede is de Studentenraad opgevallen dat de ziekenhuizen toch wel erg ver
uit elkaar liggen. Iets wat het gevoel van afstand tussen de verschillende locaties
zeker niet ten goede komt. De Studentenraad heeft een klein onderzoek ingezet
naar de reistijd tussen locatie Boelelaan en locatie Meibergdreef en is tot de
volgende conclusies gekomen:
 Een gezond ritje met de fiets kost 38 minuten zonder tegenwind.
 Een ritje met de geliefde rode hogesnelheidstram, met uiteraard een klein
stukje benenwagen, kost al snel 30 minuten.
 Een ritje met de persoonlijke auto of gezamenlijke pendelbus, laatstgenoemde
is uiteraard wel bijdragend aan de sociale connecties, kost zo’n 15 minuten.
Hierbij is echter geen rekening gehouden met de drukte op de snelweg.
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De Studentenraad is geschrokken van de reistijden en kan niet anders dan concluderen dat
er veel tijd verloren gaat bij het heen en weer pendelen tussen locatie Meibergdreef en
locatie Boelelaan. Het werken op beide locaties of het bijwonen van een vergadering “aan
de andere kant van de Amstel” blijkt dan toch een hele opgave te zijn. De Studentenraad
heeft dit probleem uitvoerig besproken tijdens haar wekelijkse vergaderingen en is van
mening dat dit de vereniging van beide ziekenhuizen niet ten goede komt. Geïnspireerd
werd zij door de campagneperiode van de Provinciale Staten waarin gestreden wordt voor
uitbreiding van de Noord-Zuidlijn tot aan Hoofddorp. De Studentenraad ziet hierin
mogelijkheden tot het uitbreiden van deze lijn tot aan de Meibergdreef. Hiermee wordt niet
alleen het gevoel van samen zijn bevorderd, maar wordt ook de mogelijkheid van krachten
op beide locaties inzetten volop benut. De Studentenraad ziet dan ook graag dat beide
ziekenhuizen op dit vlak de handen ineenslaan en de gemeente verzoeken tot het bijdragen
aan de optimalisatie van de fusie van de twee mooiste ziekenhuizen van Nederland.
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