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dankWoord

Op 15 oktober 2011 sloeg ik de zaterdagbijlage van de NRC open en viel mijn oog op de adver-
tentie voor een onderzoeker-in-opleiding bij het VU medisch centrum. Zeer verrast was ik toen 
ik las dat het ging om een Europees onderzoek naar de relatie tussen groene omgeving en ge-
zondheid. Ik heb, zonder te aarzelen, meteen de volgende dag een sollicitatiebrief geschreven. 
In die brief schreef ik: “[..] de mogelijkheid om zelf na jarenlang wetenschappelijk advieswerk 
bij de Gezondheidsraad alsnog te kunnen promoveren op een onderwerp dat mij nauw aan het 
hart ligt komt als geroepen”. De wens om ooit te promoveren koesterde ik al langer, maar ik 
had nooit durven hopen dat deze wens zou uitkomen. Na bijna vijf jaar van hard werken en 
vooral volhouden, ligt er dan eindelijk een mooi boekje onder mijn eigen naam!

Dit proefschrift zou er niet geweest zijn als het een consortium van onderzoeksinstellingen niet 
gelukt was om subsidie te krijgen van de Europese Commissie voor het PHENOTYPE-project. 
Alhoewel de tijdsdruk hoog was en de communicatie niet altijd even soepel verliep, zijn er 
toch van bijna 4000 inwoners van vier Europese steden gegevens verzameld, waarvan in dit 
proefschrift slechts een klein deel is gebruikt. Mijn dank gaat uit naar alle onderzoekers van 
het PHENOTYPE-project in Barcelona, Stoke-on-Trent en Kaunas, en vooral naar Margarita 
Triguero-Mas, Mark Nieuwenhuijsen en Chris Gidlow. Daarnaast wil ik een aantal mensen 
speciaal bedanken.

Allereerst wil ik Willem van Mechelen, mijn promotor, en Jolanda Maas en Mireille van Pop-
pel, mijn co-promotoren bedanken voor het meedenken en kritisch meelezen, en voor het 
vertrouwen dat ze in mij hadden dat het allemaal goed zou komen. Jolanda, jouw veelheid 
van opmerkingen bij de artikelen maakte me soms wanhopig, maar het hield me scherp en 
het werd er uiteindelijk beter van. Mireille, jouw deur stond altijd voor mij open en het was 
fijn met je te sparren. Han Kemper bedank ik voor zijn begripvolle en relativerende manier 
van coachen. Han, dankzij de gesprekken op jouw smalle kamertje op de 5de verdieping heb ik 
vastgehouden aan mijn eigen ideeën, wat zeker in de beginperiode hard nodig was en als de 
twijfel weer eens toesloeg.  

Van de RIVM-onderzoekers betrokken bij PHENOTYPE wil ik speciaal Irene van Kamp, Hanneke 
Kruize, Wanda Wendel-Vos en Annemarie Ruisbroek danken voor hun kritische commentaar 
op de artikelen. En Irene, zonder jou was er geen PHENOTPE-database geweest. Heel veel dank 
voor alle tijd en energie die je hebt geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen.  
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Het veldwerk in Doetinchem, van mei tot december 2014, zal mij in het bijzonder bijblijven. 
Mijn speciale dank gaat uit naar het PHENOTYPE-Doetinchem team voor de gegevensverzame-
ling aldaar: Aaf, Carla, Carli, Ceciel, Eddy, Ellen, Heidi, Inge, Katinka, Marjan, Mark, Martin, 
Miranda, Monique, Rosa-Jane, Ronald, en Tini. Zonder jullie enthousiasme en saamhorigheid 
hadden we nooit zo ver kunnen komen: 861 interviews, een hele prestatie, ook al mikten we 
op 1000. Ik hoop dat jullie de ervaring als interviewer hebben kunnen gebruiken bij het vinden 
van werk. Martin, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor alle technische ondersteuning en 
het coördinatiewerk. Jij zorgde ervoor dat we als een professioneel interviewbureau konden 
werken, met de hulp en het gezelschap van Eddy. Eddy, mijn dank daarvoor en ook voor het 
verzamelen van de smartphone-data. Aan Marie-Josée, bij wie ik logeerde in het klompen-
huisje in het groene buitengebied van Doetinchem, heb ik een goede vriendin overgehouden.

René Otten van de UBVU bedank ik voor het meedenken over de zoekstrategie voor de 
systematische review en voor uitvoeren van de online search. De studenten Rianne Muller, 
Anoek Braun en Wendy Kaandorp wil ik bedanken voor het uitvoeren van het experimentele 
onderzoek. Zonder jullie enthousiasme om genoeg personen over te halen om zich van plak-
kers te laten voorzien voor de ECG, was er geen hoofdstuk 6 geweest. René van Lien dank ik 
voor zijn hulp bij het leren omgaan met de ECG/VU-AMS apparatuur en het opschonen van de 
gegevens, en Cor Stoof en Peter Dekker van de vakgroep Psychologie en Pedagogiek van de 
VU voor hun respectievelijke technische en statistische ondersteuning bij het experimentele 
onderzoek. 

Ook de studenten Puck de Wit, Isabella Bronwasser, Kelly Veldkamp en Nicole van den Bogerd 
hebben hun steentje bijgedragen aan het onderzoek. Ik vond het erg leuk om jullie te begelei-
den bij jullie Master thesis en ik dank jullie voor jullie inzet. 

Uiteraard wil ik mijn lotgenoten van de H0-gang bedanken voor de gezelligheid en de emotio-
nele steun als ik het even niet zag zitten. 

Ten slotte wil ik Agnes van den Berg bedanken. Agnes, de samenwerking met jou heeft me 
steeds geïnspireerd en gemotiveerd om de stap te zetten naar dit promotieonderzoek. En 
zonder jouw hulp bij het experimentele onderzoek was de kans groot geweest dat ik het ma-
nuscript in zijn geheel in de container met bouwafval naast ons huis had gegooid. Jammer dat 
je, omdat je co-auteur bent van het artikel, niet zitting mocht nemen in de promotiecommissie. 
Ik hoop dat we in de toekomst opnieuw kunnen samenwerken. 
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Lieve Frans, inmiddels ben ik samen met jou aan een nieuw project begonnen, namelijk ons 
nieuwe huis met groot stuk land op Fortmond. We hebben een hectische tijd achter de rug 
met een ingrijpende verbouwing, en meerdere verhuizingen. Nu mijn proefschrift klaar is, 
hoop ik weer energie over te houden om volop van onze nieuwe, groene leefomgeving te gaan 
genieten. De moestuin en de Ouessant schaapjes zullen er echt komen! Ik dank je voor hulp 
bij de laatste loodjes tijdens de afronding van het proefschrift. Jelle en Olivier, ik vind het heel 
bijzonder om jullie als mijn paranimfen naast me te hebben staan. Het proefschrift heb ik aan 
jullie opgedragen, in de hoop dat jullie verbondenheid met de natuur een belangrijke plaats 
geven in jullie leven.
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curriculuM viTae

Magdalena (M.H.E.) van den Berg was born on the 19th of June 1960 in Lisse. She studied 
Biology at Leiden University (specialization Environmental Sciences). After finishing her study 
in 1986, she worked as a researcher at the Centre for Environmental Sciences (CML) at Leiden 
University. In 1989, she started to work at the Health Council of the Netherlands as a member 
of the scientific staff. During the 90s, she mainly prepared advisory reports in the area of 
Environmental Health advising the minister on the risks of toxic substances in the environment 
for humans and ecosystems, and the possible impacts of outdoor lighting (2000). In 2003, she 
wrote the scientific essay ‘Van buiten word je beter’ (Outdoors you get better) together with 
Agnes van den Berg. This changed her focus from negative towards positive environmental ef-
fects, resulting in advisory reports on Nature and health (2004), Quiet areas and health (2006), 
and on the effect of the built environment on physical activity (2011). Her interest in the 
‘nature and health’ research field made her decide to return to the academic world. In 2012, 
she started her PhD-project at the Department of Public and Occupational Health and EMGO 
Institute of Health and Care Research, VU University Medical Center. Currently, she works as a 
freelancer for the Health Council of the Netherlands and other national and regional govern-
ments to prepare scientific advisory reports on topics in the field of environmental health, 
nature and health, environment and healthy behaviour, and healthy and sustainable cities.
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