
Donderdag 7 november 2019-17:00-20:00 uur
Adres: De Stoomhal, Rijstpellerij Pakhuis Hollandia, 

Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer

PROGRAMMA
&

INFORMATIE
Symposium ‘De Magische Driehoek’

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid 
‘Het Sarphati Initiatief’ en

‘Jeugd en Gezondheid’



Inloop en netwerken met soep en broodjes (17.00-17.30)

Tijd   Spreker
17.30-17.35  José Manshanden, DPG regio Amsterdam-Amstelland, dagvoorzitter
17.35-17.45  Astrid Heijstee-Bolt, wethouder Weesp en voorzitter van bestuur 
   GGD Gooi en Vechtstreek
17.45-17.55  Karien Stronks, namens Amsterdam UMC 
17.55-18.15  Paul van der Velpen, voorzitter adviesraad Amsterdam Public Health 
   van Amsterdam UMC, voormalig DPG regio Amsterdam-Amstelland
18.15-18.30   Reflectie & Vragen.  René Stumpel, arts maatschappij en gezondheid, 
   DPG regio Gooi en Vechtstreek

18.30-19.00  PAUZE 
   met hapje en drankje

19.00-19.45  Tafelthema’s & Gespreksleiders 

19.45-20.00  AFSLUITING door de dagvoorzitter en de coördinatoren 
   van de werkplaatsen

1. PrEP implementatie ter preventie van HIV 
- Elske Hoornenborg, internist-infectioloog, hoofd Soa Polikliniek, GGD Amsterdam 
- Maarten Hoelscher, wethouder Huizen

2. Opkomst bij vaccinaties 
- Maria Prins, hoogleraar epidemiologie van infectieziekten, GGD Amsterdam 
- Karien de Ridder, Sectormanager Preventie & Zorg, GGD Zaanstreek-Waterland

3. Data innovatie en publieke gezondheid 
- Edward John Paulina, DPG regio Hollands Noorden 
- Arnoud Verhoeff, hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg, GGD Amsterdam

4. Preventie en de jeugdwet 
- Mai Chin A Paw, hoogleraar sociale geneeskunde jeugd, Amsterdam UMC 
- Ferdinand Strijthagen, DPG regio Zaanstreek-Waterland

5. Omgevingswet: kansen voor gezondheid? 
- Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC 
- Ellen van Herk, kwartiermaker Gezond020, GGD Amsterdam (ovb)

Bij aanmelding graag een top 3 tafelthema’s doorgeven

PROGRAMMA (17-20u)



· Wethouders en beleidsambtenaren met portefeuille publieke gezondheid en/of 
jeugd: U kunt hier uw vragen neerleggen en ideeën ophalen over hoe u met GGD en 
kennisinstellingen kunt samenwerken om uw maatschappelijke doelen te behalen. 
Welke samenwerking is mogelijk?
· GGD-professionals werkzaam in de praktijk: U kunt uw voelhorens uitzetten bij 
gemeenten, onderzoeksinstellingen en (andere) GGD’en. Welke vragen leven bij u? Met 
welke vragen worstelt u in de praktijk? Hoe kunt u met elkaar samenwerken? Geef 
vanuit uw vakgebied input aan beleidsmakers en onderzoekers en ontdek hoe u het 
best kunt aansluiten  bij onderzoek en beleid.
· Onderzoekers bij GGD, Universiteiten en andere kennisinstellingen: U heeft 
diverse onderzoeksvragen en/of wilt deze verder vormen. Hierbij is  de praktijk- en 
beleidsinvalshoek van groot belang. Ook kunt u met uw wetenschappelijke kennis input 
leveren aan beleidsmakers en professionals in de praktijk.

VOOR WIE is dit symposium bedoeld

In discussietafels gaan gemeente, GGD’en en kennisinstituten met elkaar in gesprek 
over een bepaald thema. Waar loopt u tegenaan? Wat kunt u bieden? Kan je, en hoe 
dan,  dit omzetten in onderzoeksvragen?  En hoe vertaal je resultaten van onderzoek 
naar de praktijk en het beleid? Onder leiding van de gespreksleider gaat u op zoek naar 
mogelijkheden tot samenwerking. U woont één discussietafel bij. Geeft u ons uw top 
drie door uit het programma hierboven? Wij plaatsen u uiteraard zo mogelijk bij uw 
eerste keuze.

DISCUSSIETAFELS in gesprek met elkaar

Aanmelden kan door te klikken op onderstaande aanmeldlink voor 30 oktober a.s. Geef 
ook je top 3 tafelthema’s en evt. dieetwensen aan ons door via het formulier. Accredi-
tatie is mogelijk (meer informatie volgt). Het symposium is gratis. Echter bij afwezigheid 
na inschrijving wordt een no-show bijdrage van € 30 per persoon in rekening gebracht. 

AANMELDEN voor 30 oktober a.s.

KLIK OM AAN TE MELDEN

https://forms.gle/L6X9eNTNCpsip83SA


Het Sarphati Initiatief is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio 
Noord-Holland en Flevoland opgericht in 2006. De werkplaats is een samenwerk-
ingsverband tussen Amsterdam UMC, locatie AMC (afdelingen Sociale Geneeskunde en 
Infectieziekten), de GGD’en in de regio Noord-Holland en Flevoland, 1ste Lijn Amster-
dam, SIGRA, dienst O&S en Achmea. De GGD Amsterdam  is projectleider. Het Sarphati 
Initiatief omvat een onderwijsprogramma en twee netwerken waarbinnen praktijk-
gericht onderzoek wordt gedaan naar de epidemiologie, het beleid en de preventie van 
(1) gezondheidsachterstanden en (2) infectieziekten. 

HET SARPHATI  INITIATIEF AWP

De Academische Werkplaats (AWP) Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische 
Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006. De AWP is een 
structureel samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling 
Sociale Geneeskunde en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland: GGD Amsterdam, 
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Water-
land, JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland. Ook gemeenten zijn betrokken.

Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, wil de AWP ervoor zorgen 
dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het 
gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding 
van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de AWP willen we bijdragen 
aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien.

JEUGD EN GEZONDHEID AWP

WEBSITE AWP SARPHATI

WEBSITE AWP JEUGD EN GEZONDHEID

https://sarphati.nl/
http://jeugdengezondheid.org/


Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek, 
beleid en onderwijs samenwerken. Deze samenwerking geeft beleid meer richting door 
een goede onderbouwing van de mogelijke beleidskeuzes; de wetenschap krijgt 
kansen om het maatschappelijke rendement van het onderzoek te vergroten; de prak-
tijk krijgt betere methoden en interventies beschikbaar. ZonMw, coördinator van het 
landelijke programma ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid’, heeft een 
korte film uitgebracht over de meerwaarde van een Academische Werkplaats. Deze is 
online te bekijken op sarphati.nl of via onderstaande knop. 

WAT IS  EEN ACADEMISCHE 
WERKPLAATS? Kennisinfrastructuur

AWP Het Sarphati Initiatief: 
- Dr. Ellen Generaal, post-doc onderzoeker, GGD Amsterdam
- Maria Oud, projectcoördinator, GGD Amsterdam
- Drs. Linda Nieuwenhoven, beleidsmedewerker Algemene Gezondheidszorg (AGZ), GGD Flevoland
- Dr. Gabrielle Geerdink, GGD Hollands-Noorden en GGD GHOR
- Dr. René Stumpel, DPG regio Gooi en Vechtstreek
- Dr. Karien de Ridder, Sectormanager Preventie en Zorg, GGD Zaanstreek-Waterland
- Drs. Jelle Buijtendijk, Clustermanager Advies & Onderzoek, GGD Kennemerland
- Drs. Elske Hoornenborg, internist-infectioloog, hoofd Soa Polikliniek, GGD Amsterdam 

- Prof. Dr. Maria Prins, hoogleraar publieke gezondheid en epidemiologie van infectieziekten 
  en coördinator netwerk Infectiezieken van Het Sarphati Initiatief, GGD Amsterdam
- Prof. Dr. Arnoud Verhoeff, hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg, en coördinator netwerk sociaal 
  economische gezondheidsverschillen van Het Sarphati Initiatief, GGD Amsterdam

AWP Jeugd en Gezondheid: 
- Dr. Mariëtte Hoogsteder, coördinator AWP Jeugd en Gezondheid, Amsterdam UMC, VUmc
- Prof. Dr. Mai Chin A Paw, hoogleraar sociale geneeskunde, Amsterdam UMC, VUmc

Namens de leden van de stuurgroep van JGZ Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Hollands 
Noorden, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Kennemerland en GGD Amsterdam.

ORGANISATIECOMITÉ wie is wie 

BEKIJK DE FILM

https://youtu.be/rmJQOSY5ShM

