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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

(Un)Healthy in the city
Adverse health effects of traffic-related noise and air pollution
van Wilma L. Zijlema
1. Onderzoekers moeten zoveel mogelijk gestandaardiseerde vragenlijsten
gebruiken.
2. Het ontbreken van een verband tussen luchtverontreiniging en depressieve
stemming is te verklaren door een te lage blootstelling aan luchtverontreiniging in de studiepopulatie.

3. Naast gemeten geluidsblootstelling moet ook altijd ervaren geluidsblootstelling in acht genomen worden.

4. Tegenstrijdige bevindingen in multi-cohort studies waarschuwen ons voor
het overinterpreteren van onderzoeksresultaten uit één cohort.
5. Het door retrospectieve data harmonisatie verkrijgen van een grote
studiepopulatie met brede blootstellingsrange gaat ten koste van de gedetailleerdheid van data.

6. Data aanvraag procedures moeten geharmoniseerd worden, zodat het delen
van data niet zo ingewikkeld en tijdrovend meer is.

7. Noord Nederland is prachtig om in te wonen, maar onderzoek naar geluid
en luchtverontreiniging moet plaatsvinden in meer vervuilde gebieden.
8. Onderzoekers moeten meer zorg dragen voor de vertaling van hun onderzoek naar de praktijk.

