
       
            
     

Gedragscode Sarphati Amsterdam 
 

Introductie 
 
Sarphati Amsterdam is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam. 
Binnen Sarphati Amsterdam werken de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse 
kennisinstellingen (UvA, VU, Amsterdam UMC en HvA) samen aan innovatief interdisciplinair onderzoek 
ten behoeve van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten, zoals diabetes, obesitas en 
hart- en vaatziekten. In multidisciplinaire teams wordt er gewerkt aan oplossingen op het terrein van 
preventie en zorg. Sarphati Amsterdam verbindt praktijk, onderzoek beleid en uitvoering met elkaar. 
 
Voor de activiteiten van Sarphati Amsterdam en de samenwerkingen die Sarphati Amsterdam aangaat 
gelden de uitgangspunten zoals beschreven in dit document. 
 
 

Missie, visie en kernwaarden 

 
Sarphati Amsterdam onderzoek moet passen binnen de missie, visie en kernwaarden van Sarphati 
Amsterdam 
 

missie  Het verrichten van innovatief interdisciplinair onderzoek ten behoeve 

van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten. 

visie  Sarphati Amsterdam organiseert een unieke en hoogwaardige 

onderzoeksinfrastructuur en brengt excellente wetenschappelijke 

expertise uit verschillende disciplines bijeen. Hiermee levert Sarphati 

Amsterdam een bijdrage aan de ambitieuze beleidsdoelstelling van de 

gemeente Amsterdam om gezond gedrag te bevorderen en de 

kwaliteit van leven van de opgroeiende jeugd te verbeteren. De kennis 

en infrastructuur hebben een aantrekkende werking op studenten, 

onderzoekers, beleidsmakers en bedrijven uit de hele wereld. Hiermee 

profileert Amsterdam zich eens te meer als kennisstad. 

kernwaarden innoveren Sarphati Amsterdam wil een wereldspeler zijn  

in baanbrekend onderzoek op het terrein van het 

bevorderen van een gezondere jeugd in grote steden. 

samenwerken Lokale en wereldwijde partnerships op het terrein van 

wetenschap, beleid en bedrijfsleven. 

verbinden  Onderzoek met, voor en door burgers. Verbinding met 

en tussen verschillende beleidsdomeinen en 

wetenschappelijke disciplines. 



 
De betrokken partijen spannen zich tot het uiterste in om de missie, visie en kernwaarden van Sarphati 
Amsterdam te realiseren en de gezamenlijke belangen van gemeente en de kennisinstellingen te 
behartigen. Deze gezamenlijke belangen zijn: 
 

 een essentiële en aantoonbare bijdrage leveren aan het ontrafelen van de complexe mechanismen 
die tot welvaartsziekten leiden. In de aanpak hiervan staan twee dingen centraal: samenwerking 
tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, Gemeente en Kennisinstellingen en het 
verbinden van wetenschap, beleid en praktijk. Dit moet praktijkgerichte kennis genereren. 
 

 onderhouden van de unieke dynamische onderzoeksinfrastructuur 
 

 impact van Sarphati Amsterdam vergroten op maatschappelijk, economisch en 
wetenschappelijk gebied 
 

 levensvatbaarheid en continuïteit van Sarphati Amsterdam borgen 
 

 het bevorderen van een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden voor de 
Amsterdamse burger. 

 
Sarphati Amsterdam onderzoek 
 
Onderzoek dient uitgevoerd te worden conform de bestaande wet- en regelgeving. De onderzoekers 
van Sarphati Amsterdam dienen zich te houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijk 
integriteit. 
 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 
Voor het goed functioneren van Sarphati Amsterdam is wetenschappelijke integriteit van essentieel 
belang. Hiervoor hanteren wij de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit als leidend 
principe. 
 
De gedragscode definieert de vijf principes van wetenschappelijke integriteit. Deze principes zijn ook wel 
de deugden van een goede onderzoeker, ze zorgen dat de onderzoeker in staat is in verschillende 
omstandigheden de juiste keuzes te maken. Deze principes zijn: 
 

 Eerlijkheid 

 Zorgvuldigheid 

 Transparantie 

 Onafhankelijkheid 

 Verantwoordelijkheid 
 
Tevens hanteert de gedragscode 61 normen voor goede onderzoekpraktijken en zorgplichten voor de 
instellingen. De normen bepalen waaraan een onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek aan moet 
houden. De instelling zorgt ervoor dat onderzoekers kunnen werken in een veilig, inclusieve en open 
omgeving. De zorgplichten van de instelling hebben betrekking op onderzoekscultuur, databeheer, 
openbaarmaking en verspreiding en ethische normstelling en procedures. 

 
In de code staat beschreven hoe een instelling om moet gaan met schendingen van de 
wetenschappelijke integriteit. Sarphati Amsterdam zal deze richtlijnen hanteren. 
 
 



 
Gedragsregels en researchcodes van de kennisinstelling 
Naast de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit hanteren de Amsterdamse 
kennisinstellingen ieder hun eigen gedragsregels en researchcodes. Sarphati Amsterdam onderzoekers 
dienen te handelen conform de regels en codes van de instelling waar zij werkzaam zijn. 
 
Kaders GGD Amsterdam 
Op de dataverzameling en – verwerking door de GGD Amsterdam en Sarphati Amsterdam zijn de 
wettelijke kaders van toepassing zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG), Wet medisch wetenschappelijk onderzoek (WMO) en de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Samenwerking 
 
Algemeen 
Sarphati Amsterdam helpt onderzoekers om hun onderzoeksprogramma uit te voeren, hun onderzoek 
via multidisciplinaire samenwerking verder te brengen en toegang te krijgen tot de infrastructuur van 
het Sarphati Cohort. Samenwerking tussen de burgers, onderzoekers, de gemeente en private partijen is 
daarbij essentieel. Samenwerkende partijen leveren wetenschappelijke, maatschappelijke en 
economische meerwaarde voor de stad en helpen mee de positie van Amsterdam als kennisstad te 
versterken. 
 

Samenwerkende partijen zullen de door hun verzamelde data enkel ten behoeve van 
wetenschappelijke en andere niet-commerciële doeleinden gebruiken, tenzij door de Raad van 
Bestuur (na advies van de Adviesraad en goedkeuring van de Raad van Toezicht) toestemming is 
verkregen voor andersoortig gebruik van de data en resultaten. 

 
 
Private partijen 
Voor samenwerking met private partijen gelden de volgende uitgangspunten: 
 

 De samenwerking dient te passen binnen de kernwaarden van de gemeente Amsterdam (actief, 

open, integer), de kernwaarden van de GGD (vakkundig, betrouwbaar en gedreven),  de missie 

en visie, en kernwaarden van Sarphati Amsterdam (innoveren, samenwerken en verbinden) en 

de kernwaarden van de Kennisinstellingen. 

 De samenwerking dient transparant te zijn en met behoud van onafhankelijkheid van Sarphati 

Amsterdam. 

 De samenwerking moet voldoen aan de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding 

door belangenverstrengeling’ van de KNAW. 

 
 
 


