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BIJLAGE 1 
 
 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 
Het AMC staat midden in de maatschappij. Onze zorg, onderwijs en onderzoek zijn er op gericht om de 
gezondheid en kennis over gezond zijn en blijven van onze maatschappij te verbeteren. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij vanzelfsprekend. 
 
Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) is één van de acht universitair medische 
centra (UMC) in Nederland en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de 
internationale top. Als UMC heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van 
patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. De derde 
hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs.  
Het AMC is ontstaan in 1983. Toen kwamen twee ziekenhuizen uit de Amsterdamse binnenstad, het 
Wilhelmina Gasthuis en het Binnengasthuis, onder één dak met de geneeskundefaculteit van de 
Universiteit van Amsterdam. Daarmee werd het AMC het eerste Nederlandse UMC. In 1988 werd ook 
het Emma Kinderziekenhuis onderdeel van het nieuwe universiteitsziekenhuis.  
Het AMC heeft met 560.000m2 bruto vloeroppervlakte op 64 ha terrein een van de grootste 
gebouwencomplexen van Nederland.  
 
In de strategische doelstellingen heeft het AMC ambities geformuleerd op het terrein van onderzoek, 
onderwijs en patiëntenzorg. Die ambities zijn onveranderd hoog. Het AMC wil kwaliteit en 
patiëntveiligheid aantoonbaar en toetsbaar maken. Daartoe is het kwaliteitsmanagementsysteem van 
het AMC gebaseerd op de normen van de Joint Commission International (JCI).  
 
Door deze hoge ambities zal de financiële druk verder toenemen. Dit betekent dat het AMC in de 
komende jaren de ambities moeten realiseren met minder middelen. De financiële situatie van het 
AMC en de ontwikkelingen in de komende jaren zijn zorgvuldig in kaart gebracht. Het AMC kent 
relatief hoge kosten, ook ten opzichte van andere UMC's. Dit komt onder andere door de kosten van 
het gebouw, de hoge kosten voor primaire én ondersteunende processen en door de relatief complexe 
(en dus dure) patiënten. In het belang van iedere patiënt, onze studenten en anderen die opleidingen 
volgen, iedere individuele medewerker en het AMC zelf is het beleid erop gericht om doelmatiger en 
productiever te werken zonder concessies te doen aan de kwaliteit.   
Sinds februari 2011 zijn de raden van bestuur van het AMC en VU medisch centrum (VUmc) met elkaar 
in gesprek over de mogelijkheden van een intensievere samenwerking. In mei 2014 hebben beide 
raden van bestuur hun toekomstvisie gepresenteerd en hun geconcretiseerde samenwerkingsambities 
geschetst. Onderdeel van de visie is een verdeling van soorten zorg, onderzoek en onderwijs en 
opleiding over de locaties van beide medische centra. De raden van bestuur stellen onder andere voor 
om zorg (en onderzoek) rond trauma's, vrouw/kind en hart/vaten op termijn op de Meibergdreef 
(AMC) en rond oncologie, neurologie en bewegen op termijn op de De Boelelaan (VUmc) te 
concentreren.  
 
De eerstkomende jaren ligt de nadruk vooral op de implicaties, die dit heeft voor vrouw/kind en 
oncologie. Binnen de mogelijkheden die de ACM biedt, zullen VUmc en AMC de komende jaren 
aandacht besteden aan het onder één leiding brengen van afdelingen en het integreren van 
ondersteuning.  
 
U dient deze open oproep vanuit dit oogpunt te lezen.   
   
 

https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Organisatie/Maatschappij-en-milieu/Inleiding.htm;
http://www.jointcommissioninternational.org/

