
 

 

Eén locatie voor nefrologie Amsterdam UMC 

Sinds vorig jaar zijn VUmc en AMC verder gegaan als Amsterdam UMC. Ook de afdelingen nefrologie op 

de twee locaties gaan intensiever samenwerken. 

In 2018 zijn het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) bestuurlijk 

gefuseerd. De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen werken vanaf dat moment samen onder een 

gezamenlijke naam: Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC). Deze fusie leidt 

stapsgewijs tot concentratie van zorg. Door de zorg voor specifieke groepen patiënten naar één locatie te 

brengen, wil Amsterdam UMC de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen.  

Ook de afdelingen nefrologie op de twee locaties hebben het voornemen hun expertise te bundelen en 

intensiever te gaan samenwerken. Locatie AMC zal de hoofdlocatie worden voor de afdeling nefrologie, 

inclusief de klinische opname-afdeling en het niertransplantatieprogramma. Patiënten die worden 

verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, transplantatie- of donorscreening zullen in de 

toekomstige situatie allemaal worden uitgenodigd op locatie AMC.  

Het plan is om dat in januari 2020 door te voeren.   

Wat betekent dit voor patiënten? 

• Er blijft op locatie VUmc een mogelijkheid voor dialyse, bijvoorbeeld voor patiënten die naar het VUmc 

Niercentrum komen voor hemodialyse. Alleen als zij opgenomen moeten worden, dan is dat op locatie 

AMC. 

• Alle andere patiënten hebben vanaf begin volgend jaar hun afspraken voortaan op locatie AMC. Mocht 

het nodig zijn dat patiënten worden opgenomen, dan is dat ook op locatie AMC. 

• De werkwijze, polibezoeken en controles komen grotendeels met elkaar overeen. Ook op de polikliniek 

AMC houden patiënten in principe de internist-nefroloog die hen in het VUmc behandelde. 

Wat betekent dit voor verwijzers? 

• Locatie AMC zal de hoofdlocatie worden voor de afdeling nefrologie, inclusief de klinische opname-

afdeling en het niertransplantatieprogramma  

• Patiënten die worden verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, transplantatie- of donorscreening 

zullen in de toekomstige situatie allemaal worden uitgenodigd op locatie AMC.  


