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De Sarphati Biobank 

Wie toetst de oprichting van de Sarphati Biobank? 

 

 

 

Achtergrond 
Sarphati Amsterdam, ‘research for 

healthy living’ is een uniek weten-

schappelijk onderzoeksinstituut in 

Amsterdam. 

 

Binnen Sarphati Amsterdam 

werken de gemeente Amsterdam 

(GGD) en de Amsterdamse 

kennisinstellingen (UvA, 

Amsterdam UMC, VU en HvA) 

samen aan innovatief 

interdisciplinair onderzoek ten 

behoeve van effectieve en 

duurzame preventie van 

welvaartsziekten, zoals diabetes, 

obesitas en hart- en vaatziekten. 

 

De kern van Sarphati Amsterdam 

wordt gevormd door het Sarphati 

Cohort. Voor het Sarphati Cohort 

wordt data verzameld via de 

infrastructuur van de 

Jeugdgezondheidszorg (kernset), 

en worden vragenlijsten 

afgenomen (kernset plus). 

Daarnaast willen wij met de 

Sarphati Biobank onderzoekers de 

mogelijkheid  bieden om 

(resterend) lichaamsmateriaal te 

gebruiken voor onderzoek.  

 

Zo kunnen wij in multidisciplinaire 

teams werken aan oplossingen op 

het terrein van preventie en zorg 

door praktijk, onderzoek, beleid en 

uitvoering met elkaar te verbinden.  

                      

Doel 
Het doel van de Sarphati Biobank is 

om onderzoekers van Sarphati 

Amsterdam de mogelijkheid te 

bieden om onderzoek te doen met 

lichaamsmateriaal. Het onderzoek 

dat gedaan wordt met het 

lichaamsmateriaal moet passen 

binnen het onderzoeksprogramma 

van Sarphati Amsterdam. 

Het doel van de Sarphati Biobank (SB) is om onderzoekers van Sarphati Amsterdam de mogelijkheid te bieden om 
onderzoek te doen met (resterend) lichaamsmateriaal. Met dit lichaamsmateriaal kan onderzoek gedaan worden 
binnen de kaders van het onderzoeksprogramma van Sarphati Amsterdam. Dit richt zich specifiek op 
welvaartsziekten zoals (ernstig) overgewicht, diabetes, en hart- en vaatziekten.  
 

Wat is de locatie van de Sarphati Biobank? 

Wij verwachten dat het materiaal en de gegevens van de Sarphati Biobank voornamelijk gebruikt zal gaan 
worden voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van Sarphati Amsterdam.  
 
Geïnteresseerd in samenwerking of partnership, neem contact met ons op: info@sarphati.amsterdam 
 

Wie kan data van de Sarphati Biobank gebruiken? 

AIMS collectie 
Het doel van de AIMS collectie is om onderzoekers binnen Sarphati Amsterdam de mogelijkheid te bieden om 
de ontwikkeling van micro-organismen in én op het menselijk lichaam, ook wel microbioom/ microbiota 
genoemd, te bestuderen in de eerste drie levensjaren. Specifiek gaat de aandacht hierbij uit naar de relatie 
tussen de samenstelling van microbiota en de ontwikkeling van welvaartsziekten, zoals (ernstig) overgewicht, 
diabetes en mondgezondheidsproblemen.   
 
Het volgende materiaal maakt onderdeel uit van de AIMS collectie: 
• Moeder (feces, vaginaal uitstrijkje, tong swab, tandplak swab, huid swab, moedermelk) 
• Kind (feces, tong swab, tandplak swab) 
• Partner (feces, tong swab, tandplak swab) 
• Broertjes/zusjes (feces, tong swab, tandplak swab) 

De Sarphati Biobank bevindt zich in het laboratorium van de GGD Amsterdam. 
 

Het reglement en alle andere documenten met betrekking tot oprichting van deze biobank worden beoordeeld 
door de Biobank Toetsingscommissie (BTC) / Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het AMC. De 
BTC bewaakt het beheer, in het bijzonder het uitgiftebeleid, van de biobank en adviseert over naar voren 
komende medisch-ethische kwesties. 

De SB wordt opgericht als één van de onderdelen van de Centrale GGD Biobank (CBB). De CBB werkt nauw samen 
met de biobank van het UMC Amsterdam.  Binnen de SB kunnen verschillende collecties worden opgeslagen. De 
AIMS collectie is de eerste collectie die onderdeel gaat uitmaken van de SB. 


