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The First Sarphati Amsterdam Symposium
research for effective and sustainable prevention of non-communicable diseases
Date: February 14th, 2019 in Amsterdam
Venue: Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

9:30 - 10:00:
10:00 – 10:30:
10:30 – 12:00:

Registration with coffee and tea
Word of welcome by the Chair of our Supervisory Board Wilma Scholte Op
Reimer (professor at the AMC) and an introduction to Sarphati Amsterdam
Plenary program with renowned international speakers;




12:00 - 13:30:
13:30 – 15:30:

Lunch at the Sarphati Inspiration Gallery
Parallel sessions; see description on the next page








15:30 – 15:45:
15:45 – 16:25:
16:25 – 16:55:
16:55 – 17:00:
17:00 – 18:00:

Ken Ong; professor at the University of Cambridge
Mark Hanson; professor at the University of Southampton
Hans Brug; director at the National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM)

The landscape of existing cohort studies in the Netherlands (English)
Co-creating the Sarphati Cohort (English)
Schaken, niet dammen (Dutch)
Onderzoek waar beleid wat aan heeft! (Dutch)
Public-private cooperation : problem or solution? (English)
De toekomst van zorgdata in onderzoek (Dutch)
Creatief onderzoek doen voor preventie (Dutch)

Break
The day in retrospect
Theatrical intermezzo about Samuel Sarphati
Closing statement
Informal drinks at the Sarphati Inspiration Gallery
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PARALLEL SESSIONS
You may choose one of the following sessions and apply here for the parallel session of your
choice.
The landscape of existing cohort studies in the Netherlands (English)
How can we use cohort studies in the field of prevention?
Within this session, project members of existing (youth) cohort studies such as ABCD, Generation R,
HELIUS and Lifelines Next will present their studies. Vincent Jaddoe will lead a discussion between
these project members and the public. What is your opinion on the role of cohort studies within the
field of prevention? What should be key within these studies? And how can we overcome possible
obstacles for translation of findings to preventive strategies?
Co-creating the Sarphati Cohort (English)
How did we decide which data should be collected for the Sarphati Cohort?
This session goes back to the roots of the Sarphati Cohort. Where did the idea for this new research
flourish and how did we operationalize it? What was the role of parents and health care professionals
within this process? Gerben Moerman and Joy Hall will focus on the methodology of the Sarphati
Cohort and will tell you what preliminary research was conducted and how we validate all the aspects.
Schaken, niet dammen (Dutch)
Over aanpak en onderzoek van wicked problems.
Maatschappelijke problemen zoals overgewicht bij kinderen worden ook wel ‘wicked problems’
genoemd. Onder leiding van programmamanager van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Karen den Hertog verkennen we wat de complexiteit van deze problemen betekent voor de
veranderaanpak ervan en hoe dit ook de onderzoeksagenda van de AAGG beïnvloedt. Ook wordt een
aantal AAGG-onderzoeken zoals naar de (on)gezonde Amsterdamse voedselomgeving, de evaluatie
van het Jump-in voedingsbeleid en LIKE gepresenteerd.
Onderzoek waar beleid wat aan heeft! (Dutch)
Op naar een wederkerige relatie tussen onderzoek en beleid; hoe doe je dat?
De belangrijke, vaak ondergesneeuwde link tussen onderzoek en beleid wordt in deze sessie belicht.
Hoe laat je deze twee werkterreinen samenkomen in de ideale wereld? In de sessie zoekt Lea den
Broeder uit wat deze samenwerking nu nog in de weg staat en gaat vervolgens op zoek naar
oplossingen. Samen met het publiek vindt ze uit hoe onderzoek naar beleid vertaald kan worden... en
andersom!
Public-private cooperation : problem or solution? (English)
How does it feel to either be a public or a private party?
Within this interactive workshop Ellis Vyth will discuss statements about public-private cooperation.
Together with the participants this sometimes sensitive subject will be approached from different
angles and in a dynamic way. Participants will go home with practical tools on how to start a publicprivate partnership that can offer the desired outcome.

De toekomst van zorgdata in onderzoek (Dutch)
Hoe kan zorgdata breder ingezet worden binnen het onderzoeksveld?
Meer met zorgdata, het kan! In deze sessie verkent Jaap Oosterlaan de mogelijkheden hiervoor
vanuit het Sarphati Cohort. Verschillende onderzoekers uit het veld zullen hun visie op eventuele
samenwerking toelichten en is er ruimte voor een verdiepende discussie met het publiek. Tijdens
deze sessie leer je hoe waardevol de koppeling tussen verschillende zorgregistraties kan zijn en hoe
je deze kunt inrichten binnen jouw eigen praktijk.
Creatief onderzoek doen voor preventie (Dutch)
Hoe kan participatief onderzoek effectief ingezet worden binnen preventieonderzoek?
Preventie is kansrijker wanneer er vanaf de start wordt samengewerkt met de doelgroep.
Samenwerken met mensen in kwetsbaar makende omstandigheden is echter een uitdaging; het
vraagt om kritische reflectie van waarden en normen en om creativiteit. In deze sessie verkennen we
onder leiding van Christine Dedding de onderstroom die samenwerking in de weg staat en hoe je op
creatieve wijze samen kunt werken in onderzoek, zodat voorlichting en interventies beter aansluiten
bij de dagelijkse realiteit van mensen.

