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Meetingpoint voor jonge
honden en oudgedienden
tekst: Daniëlle Kraft

Als donderdagmiddag 5 november in het Concertgebouw in Amsterdam de
jaarlijkse Anatomische Les begint, heeft een deel van de aanwezigen er in de
kleine zaal van het Concertgebouw al een vol en gevarieerd
ochtendprogramma opzitten. Zij zijn lid van het AMC Alumnipunt, dat
traditiegetrouw een eigen voorprogramma verzorgt.
De boel bij elkaar houden, dat inmiddels typisch Amsterdamse credo, is precies wat het
AMC Alumnipunt wil. De leden vormen met elkaar een bont gezelschap, met één
gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn allen (deels) gevormd in en door het AMC. Ze
hebben hier – onlangs of lang(er) geleden – hun studie Geneeskunde of Medische
Informatiekunde (MIK) afgerond, ze hebben (een deel van) hun specialisatie in het AMC
gedaan, ze zijn in het AMC gepromoveerd of bezig met promotieonderzoek en zijn nog of
weer in het AMC of elders werkzaam als basisarts, specialist, bestuurder of hoogleraar, of
ze zijn met pensioen,. “Iedereen die in het AMC zijn of haar masters heeft gehaald of ten
minste op dat niveau qua opleiding, onderzoek of patiëntenzorg bij het AMC betrokken is
of was, kan lid van het AMC Alumnipunt worden”, vertelt Andries Bosch, oudhoogleraar Neurochirurgie in het AMC en secretaris van het AMC Alumnipunt. “Via het
Alumnipunt willen we de band met elkaar en met het AMC in stand houden.”
Voeden en binden
Het AMC Alumnipunt werd in 2000 opgericht door enkele oud-specialisten van het AMC,
die maatschappelijk en bij het AMC en elkaar betrokken wilden blijven. Intussen telt de
vereniging zo’n 670 leden en is zij het ouwe jongens krentenbroodsfeertje ontgroeid. “Je
zou het Alumnipunt een soort sociëteit zonder vaste locatie kunnen noemen, maar we
bieden nadrukkelijk meer dan alleen gezelligheid. Naast het sociale aspect voeden en
binden we onze leden op wetenschappelijk en cultureel gebied”, zegt Bosch.
Met de benoeming vorig jaar van Otto Bleker, oud-hoogleraar Gynaecologie, tot voorzitter
is er een frisse wind door het AMC Alumnipunt gaan waaien. “We werken nu hard aan
uitbreiding, verjonging en vernieuwing. Het is tijd dat we meer naar buiten treden”, zegt
Bleker. Met de hem kenmerkende jovialiteit en bravoure vertelt hij over de plannen en
ambities en de stappen die al zijn gezet. “Het AMC Alumnipunt wil, zo staat het ook op
onze website, een netwerk zijn dat heden, verleden en toekomst verbindt. Een club waarin
jong en oud uit diverse disciplines elkaar ontmoet en inspireert. Het beeld dat we een stel
uitgerangeerde senioren zouden zijn, klopt niet; we hebben al aardig wat jongeren in onze
gelederen, ook in ons bestuur, en de ouderen onder ons zijn nog nauw bij het AMC
betrokken en volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet. Die levendigheid
willen we nadrukkelijker uitdragen.”
Werving
Het AMC Alumnipunt als meetingpoint voor jonge honden en oudgedienden; de
kruisbestuiving die aldus ontstaat, zal volgens Bleker en Bosch stimulerend werken, met

alle denkbare positieve effecten op de academische kerntaken van het AMC. “Het AMC is
ons gemeenschappelijk ding, dat maakt onze ontmoetingen extra leuk”, zegt Bleker.
Het Alumnipunt focust qua werving in eerste instantie op het ‘erbij’ houden van net
afgestudeerde artsen en MIK’ers, jonge assistenten in opleiding en promovendi. Die
laatste groep heeft Andries Bosch onder zijn hoede. “Als gedelegeerde van de decaan voor
promotieaangelegenheden in het AMC heb ik een goed beeld van de promotietrajecten in
huis. Het gaat om zo’n achthonderd medewerkers. Door actief te netwerken, hoop ik ze
enthousiast te maken voor het AMC Alumnipunt. Juist deze gedreven mensen zullen,
hopen we, de toegevoegde waarde van ons gilde inzien.”
Aansluiting
Het bestuur van het AMC Alumnipunt heeft ook aansluiting gezocht – en gevonden – bij
de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) “Onze administraties zijn gekoppeld,
waardoor leden van het AMC Alumnipunt automatisch ook lid van de AUV zijn, met alle
voordelen die daarbij horen, zoals kortingen, lezingen en netwerkbijeenkomsten”, vertelt
Bleker. Een ander ijzer in het vuur van het Alumnipunt is de MFAS, de vereniging van
Amsterdamse geneeskundestudenten. “We willen studenten graag in beeld houden,
daarom zijn hun adressen belangrijk. Om die reden hebben we de MFAS gevraagd om
behoud en gebruik van namen en adressen van leden. Mogelijk wordt in dit verband een
seniorenkamer van de MFAS voor afgestudeerden ingesteld. Hierover zijn we in overleg.”
De contributiekosten zullen naar verwachting geen al te grote belemmering voor een
lidmaatschap van het Alumnipunt vormen: € 30 per jaar en € 500 voor het leven. Coassistenten en vierdejaars MIK’ers kunnen gratis aspirant-lid worden.
Aanbod
Naast de energie die het AMC Alumnipunt steekt in het werven van nieuwe – jonge –
leden, werkt het bestuur aan verbreding van het activiteitenaanbod. Zo wordt de jaarlijkse
samenkomst voorafgaand aan de Anatomische Les uitgebreid met een tweede jaarlijkse
bijeenkomst in het voorjaar. “We denken aan een wetenschappelijke dag met voordrachten
over academische thema’s rond zorg, onderwijs en onderzoek. Noem het een opfrisdag,
met hapjes en drankjes”, zegt Otto Bleker. Een datum is er al: zaterdag 6 maart 2010. Een
naam voor deze extra activiteit is er ook: AMC Magazine Live. Details zijn – in de loop
van de komende maanden – te vinden op de website van AMC Alumnipunt (onderdeel
van de website van het AMC, button ‘onderwijs/eduction’/AMC Alumnipunt).
Contact
Het AMC Alumnipunt is bezig zichzelf voor de langere termijn stevig op de kaart te
zetten. Nu echter gaat alle aandacht nog even uit naar dé bijeenkomst van het jaar: het
eigen programma dat vooraf gaat aan de Anatomische Les, op donderdag 5 november in
het Amsterdamse Concertgebouw. De alumnibijeenkomst begint om 11.00 uur, in de
kleine zaal. Op het programma staan: een aanschouwelijke lezing over de bizarre,
anatomische verzamelingen van Museum Vrolik, een nostalgische terugblik op de
Heelkundekliniek van het Binnengasthuis, een presentatie van het nieuwe boek over de
geschiedenis van de MFAS en een inleiding op de Anatomische Les ’s middags. Het is
een mooi, gevarieerd en boeiend programma, vinden Bleker en Bosch. “En daarnaast is
het natuurlijk ontzettend leuk om elkaar weer eens te zien en te spreken. Ook dat houdt
ons bij de les.”

