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Many diseases can be attributed to environmental factors. One of the major challenges in environmental epidemiology is detecting the small risks associated with
environmental exposures. Studies with large numbers of participants and broad
exposure ranges are needed to investigate the complex interaction between the
environment and the development of multifactorial chronic diseases. To this end,
we used harmonized data from multiple European cohort studies to study harmful health effects of the environment. More specifically, the aim of this dissertation was to examine whether the living environment, and in particular urbanity,
traffic-related noise and air pollution, are associated with adverse health effects.
Firstly, we reported on the associations between urbanity and respiratory function, metabolic syndrome, anxiety, and depression in the LifeLines Cohort Study
(Chapter 3). Our results suggest a differential health impact of urbanity according
to type of disease. Living in an urban environment appears to be beneficial for
cardiometabolic health, but seems to have an adverse impact on respiratory function and mental health. Smoking and physical activity only explained part of these
urban-rural health differences. Other factors may be important in explaining
health disparities in urban and rural areas. Examples are exposure to traffic noise
and air pollution, which were found to be increased in urban areas (Chapter 2).
As a next step, we studied the association between exposure to air pollution
and depressed mood (Chapter 4). We analyzed data from 70,928 participants
from four European studies: LifeLines (the Netherlands), KORA (Germany), HUNT
(Norway), and FINRISK (Finland). We used harmonized air pollution estimates
originating from two different exposure models (described in Chapter 2). Depressed mood was assessed with interviews or questionnaires, which were different among the four studies. We found no consistent evidence for an association
between air pollution and depressed mood. We observed heterogeneous results
between the different cohort studies. An interesting finding was that both positive and negative associations between air pollution and depressed mood were
observed with the two different air pollution exposure models in LifeLines.
In Chapter 6, we reported on the associations between road traffic noise, noise
annoyance, and common somatic symptoms in the LifeLines Cohort Study. In a
sample of 56,937 participants, we found that exposure to road traffic noise and
the reporting of common somatic symptoms, such as headache, chest pain, and
breathing trouble, were not related. Annoyance from road traffic noise, however,
was related to increased symptom reporting. We found that this relationship was
only for a small part influenced by the personality facets hostility and vulnerabil177
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ity to stress, suggesting that the simultaneous reporting of increased annoyance
and symptoms is not due to a general tendency to be vulnerable to stress. The
correlation between modelled road traffic noise and road traffic noise annoyance
was low. This indicated that individuals highly exposed to road traffic noise, are
not necessarily annoyed by traffic noise, and vice versa.
We initially aimed to investigate relations between road traffic noise and common somatic symptoms in multiple European studies, but did not succeed in
finding sufficient studies that assessed common somatic symptoms. Prospective
harmonization (i.e. implementing standardized and harmonized measures) of
symptom questionnaires may offer a solution to this by recommending a standard
assessment method. As a first step for prospective harmonization, we performed
a systematic review of symptom questionnaires (Chapter 5). We identified 40
symptom questionnaires and evaluated them based on validity and reliability,
and their fitness for purpose in large-scale studies. Based on these criteria, we
recommended two symptom questionnaires that seemed most fit for use in large
scale studies: the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15) and the Symptom
Checklist-90 Somatization Scale (SCL-90 SOM). The standardized and harmonized assessment of common somatic symptoms in large-scale population studies
could greatly benefit research on environmental stressors and common somatic
symptoms, by enabling the comparisons between studies, and the sharing and
pooling of data.
We also studied relations between road traffic noise, air pollution, blood pressure, and heart rate with harmonized data from three European studies (Chapter
7). Data from 91,718 participants were obtained from LifeLines (the Netherlands),
EPIC-Oxford (United Kingdom), and HUNT (Norway). Road traffic noise and air
pollution levels were estimated with harmonized exposure models (described in
Chapter 2), and cohort data was harmonized according to the DataSHaPER methodology. The data were analyzed using a new statistical software developed for
pooling data from different studies (DataSHIELD).We found that exposure to road
traffic noise was associated with an increased heart rate in all three studies, which
was in line with our hypothesis. We also observed that noise was non-significantly
associated with a small decrease in systolic blood pressure, and with a statistically significant decrease in diastolic blood pressure. Additional adjustment
for air pollution resulted in an attenuation of the associations, but associations
remained significant for diastolic blood pressure and heart rate. Similar to our
findings in Chapter 4, cohort-specific results for noise and blood pressure were
heterogeneous. When cohort-specific associations were summarized with the
more conservative random-effects meta-analyses, only significant associations
between road traffic noise and heart rate were observed.
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Based on our studies, we concluded that the living environment may be associated with adverse health effects. The main advantages of using multiple cohort
studies were the very large sample sizes, broad exposure ranges, and the ability
to make comparisons across cohorts. Our findings also illustrate that heterogeneity between cohort studies can be challenging for multi-cohort research. In our
study populations, exposure to traffic-related noise and air pollution was not
consistently associated with our study outcomes. These findings are meaningful
because they show us to be cautious with interpreting results from a single cohort
study. The use of data from multiple cohort studies provides excellent opportunities for studying harmful environmental exposures, but the scientific community
should invest in the sharing and harmonization of their cohort data, supporting
research on large geographical scales.
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Veel aandoeningen zijn gerelateerd aan blootstellingen uit de omgeving. In dit
proefschrift onderzoeken wij de nadelige gezondheidseffecten van het leven in de
stad ten opzichte van het platteland. Ook kijken we naar het effect van blootstelling aan van verkeersgeluid en luchtverontreiniging. We doen deze studies met
behulp van geharmoniseerde gegevens afkomstig uit verschillende Europese
bevolkingsonderzoeken. Onderzoek bij een groot aantal deelnemers met een
brede mate van blootstelling kan inzicht geven in de complexe relaties tussen de
omgeving en multifactoriële aandoeningen.
Allereerst beschrijven wij de relatie tussen de stedelijkheid van de woonomgeving en een aantal aandoeningen (hoofdstuk 3). Uit onze resultaten blijkt dat een
verslechterde longfunctie, angst, en depressie vaker voorkomen bij individuen die
wonen in een stedelijke omgeving dan bij individuen die wonen in meer landelijke
gebieden. Het metabool syndroom komt juist vaker voor bij individuen uit landelijke gebieden dan bij individuen uit stedelijke gebieden. Deze verschillen konden
niet geheel verklaard worden door verschillen in demografische kenmerken,
rookgedrag of lichamelijke activiteit. Mogelijk zijn andere factoren van belang bij
het verklaren van de gezondheidsverschillen in stedelijke en landelijke gebieden.
Voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan verkeersgeluid en luchtverontreiniging, waarvan we vonden dat beide meer voorkomen in stedelijke gebieden
(hoofdstuk 2).
Vervolgens onderzochten we de relatie tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging en depressieve stemming (hoofdstuk 4). We analyseerden gegevens
van 70,928 deelnemers van vier Europese bevolkingsonderzoeken: LifeLines
(Nederland), KORA (Duitsland), HUNT (Noorwegen) en FINRISK (Finland).
Blootstelling aan luchtverontreiniging werd geschat aan de hand van twee verschillende voorspellingsmodellen (beschreven in hoofdstuk 2), en depressieve
stemming werd vastgesteld met interviews en vragenlijsten. We vonden geen
duidelijke consistente aanwijzingen voor een relatie tussen luchtverontreiniging
en depressieve stemming. Resultaten in LifeLines wezen op een mogelijk hoger
risico op depressieve klachten door blootstelling aan luchtverontreiniging, terwijl
in HUNT juist een mogelijk lager risico op depressieve klachten werd gevonden.
Een andere opmerkelijke bevinding was dat in LifeLines, deze relatie alleen werd
gevonden met een van de twee voorspellingsmodellen voor luchtverontreiniging.
In hoofdstuk 6 beschrijven we de relatie tussen verkeersgeluid, geluidshinder en het hebben van veelvoorkomende lichamelijke klachten. Blootstelling
aan verkeersgeluid werd geschat aan de hand van een voorspellingsmodel en
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geluidshinder, de subjectieve ervaring van mensen dat geluid als hinderlijk
ervaren wordt, werd gemeten met een vragenlijst (beschreven in hoofdstuk 2).
We bestudeerden de gegevens van 56,937 LifeLines deelnemers en vonden geen
relatie tussen gemodelleerd verkeersgeluid en veelvoorkomende klachten, zoals
hoofdpijn, buikpijn en pijn in de hartstreek. Geluidshinder was wel gerelateerd
aan het hebben van meer lichamelijke klachten. Vervolgens onderzochten we of
deze relatie beïnvloed werd door de karaktereigenschappen hostiliteit en kwetsbaarheid voor stress. Deze invloed bleek klein, waarna we concludeerden dat het
tegelijkertijd hinder ondervinden van geluid en het rapporteren van lichamelijke
klachten waarschijnlijk niet verklaard kan worden door de karaktereigenschappen hostiliteit en kwetsbaarheid voor stress.
Het bovenbeschreven onderzoek naar geluid en lichamelijke klachten werd
beoogd uitgevoerd te worden in meerdere Europese bevolkingsonderzoeken. Wij
merkten echter op dat weinig andere bevolkingsonderzoeken deze klachten systematisch uitvragen. Het prospectief harmoniseren (het implementeren van gestandaardiseerde en geharmoniseerde meetmethoden) van lichamelijke klachten
vragenlijsten zou hier een oplossing kunnen bieden. Wij bekeken daarom alle
lichamelijke klachten vragenlijsten die beschikbaar waren in de wetenschappelijke literatuur (hoofdstuk 5). We vonden 40 vragenlijsten die voldeden aan
onze criteria, en evalueerden deze vragenlijsten op basis van de validiteit en
betrouwbaarheid, en de geschiktheid voor het gebruik in grootschalig bevolkingsonderzoek. Op basis van deze criteria, deden we een aanbeveling voor twee
vragenlijsten die het meest geschikt lijken voor het gebruik in grootschalig bevolkingsonderzoek: de PHQ-15 (Patient Health Questionnaire-15) en de SCL-90 SOM
(Symptom Checklist-90 Somatization scale). Het gebruik van gestandaardiseerde
en geharmoniseerde vragenlijsten voor veelvoorkomende lichamelijke klachten
kan mogelijk een grote bijdrage leveren aan onderzoek naar de relatie tussen
omgevingsblootstellingen en lichamelijke klachten, doordat resultaten tussen
studies vergelijkbaar worden, en doordat gegevens makkelijker samengevoegd
kunnen worden.
Tenslotte onderzochten wij de relatie tussen verkeersgeluid, bloeddruk en
hartfrequentie. Deze relatie wordt mogelijk beïnvloed door blootstelling aan
luchtverontreiniging. Daarom onderzochten we ook of de relatie tussen geluid en
bloeddruk en hartfrequentie (deels) verklaard zou kunnen worden door blootstelling aan luchtverontreiniging. We onderzochten deze relaties met behulp
van gegevens van 91,718 deelnemers van LifeLines (Nederland), EPIC-Oxford
(Verenigd Koninkrijk) en HUNT (Noorwegen). Blootstelling aan verkeersgeluid
en luchtverontreiniging werd geschat aan de hand van geharmoniseerde voorspellingsmodellen (beschreven in hoofdstuk 2), en de studiegegevens werden
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geharmoniseerd volgens gestandaardiseerde methodologie (DataSHaPER). De
gegevens werden geanalyseerd met nieuwe statistische software dat ontwikkeld is voor het samenvoegen van gegevens uit verschillende onderzoeken
(DataSHIELD). De resultaten van deze studie geven indicatie voor een consistent
verband tussen verkeersgeluid en een verhoogde hartfrequentie. We vonden ook
dat geluid geassocieerd was met een kleine, niet significante afname in systolische
bloeddruk (bovendruk), en met een significante afname in diastolische bloeddruk
(onderdruk). Blootstelling aan luchtverontreiniging had een kleine invloed op de
relatie tussen geluid, bloeddruk en hartfrequentie. Net als in hoofdstuk 4, waren
de resultaten voor geluid en bloeddruk verschillend per bevolkingsonderzoek.
Wanneer we een meer conservatieve statische methode gebruikten, die meer
rekening houdt met de heterogeniteit van de verschillende onderzoeken, vonden
we alleen een significante relatie tussen geluid en hartfrequentie.
De bevindingen in dit proefschrift tonen aan dat omgevingsblootstellingen
mogelijk de gezondheid nadelig beïnvloeden. Voordelen van het gebruiken van
gegevens uit meerdere bevolkingsonderzoeken waren het grote aantal deelnemers, de brede mate van blootstelling, en het vergelijken van resultaten tussen
de bevolkingsonderzoeken. Onze bevindingen geven echter ook weer dat de
heterogeniteit tussen de bevolkingsonderzoeken dit soort onderzoek kan bemoeilijken. In onze studiepopulaties lijkt blootstelling aan verkeersgeluid en
luchtverontreiniging niet consistent van invloed te zijn op de aandoeningen die
wij onderzocht hebben. Deze bevindingen zijn van belang omdat het ons leert
voorzichtig om te gaan met onderzoeksresultaten afkomstig uit één cohort. Het
gebruik van gegevens uit meerdere bevolkingsonderzoeken biedt uitstekende
mogelijkheden voor het bestuderen van schadelijke omgevingsblootstellingen,
maar de wetenschappelijke gemeenschap zou moeten investeren in het delen en
harmoniseren van onderzoeksgegevens, zodat onderzoek op grote geografische
schaal mogelijk is.
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