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Beste lezer,
Bedankt voor uw interesse in het Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO)!
Dit is de eerste nieuwsbrief van AMIGO. Wij willen u hiermee graag op de hoogte houden van de
vorderingen en bevindingen van dit landelijke onderzoek. De centrale vraag is: Welke invloed heeft de
leefomgeving waarin we wonen, werken en ontspannen op onze gezondheid? Het onderzoek geeft
belangrijke kennis hierover. Met die kennis kan in de toekomst de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd
worden en daardoor mogelijk ook de gezondheid.
AMIGO wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het NIVEL en wordt ondersteund door meer dan
85 huisartspraktijken. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW).

Eerste resultaten
In 2011 hebben bijna 9500 deelnemers zich bij ons
aangemeld en de vragenlijst ingevuld. Dat waren
ongeveer evenveel mannen (46%) als vrouwen (54%).
In Figuur 1 ziet u de leeftijdsverdeling.
Figuur 2 toont waar zij wonen per gemeente. Deze
landelijke verdeling is interessant voor het onderzoek.
We gaan groepen deelnemers uit verschillende
omgevingen met elkaar gaan vergelijken op zoek naar
positieve en negatieve effecten van de leefomgeving
op de gezondheid.

Huidige activiteiten
Tot 15 juli 2012 zijn we verder gegaan met het
uitnodigen van mensen. Dan wordt duidelijk hoeveel
deelnemers er in totaal zijn! We denken dat het er
uiteindelijk zo’n 15000 zullen zijn. De komende tijd zijn
we bezig om alle verzamelde vragenlijsten te
bewerken. We bekijken de gegevens nauwkeurig, gaan
ermee rekenen om vervolgens de eerste resultaten te
publiceren in (wetenschappelijke) tijdschriften en
andere media in de komende jaren. We houden u
hierover op de hoogte via de nieuwsbrief en de
website.
Leeftijd AMIGO deelnemers 2011
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Figuur 1

Aantal deelnemers in 2011

Start van AMIGO
In 2011 en 2012 ontvingen volwassenen van 31 tot 65
jaar namens hun huisarts een uitnodiging voor
deelname aan AMIGO. Deze huisartsen ondersteunen
AMIGO, omdat zij het een belangrijk onderzoek vinden.
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Figuur 2

Volgende stappen
We willen onze AMIGO deelnemers zolang mogelijk
volgen om ook naar mogelijke lange termijn
gezondheidseffecten te kunnen kijken. Alle deelnemers
zullen daarom ongeveer 4 jaar na de start een
vervolgvragenlijst krijgen, om veranderingen in hun
situatie te documenteren. Ook willen we zo nu en dan
een deel van de deelnemers extra vragen stellen over
een bepaald onderwerp. Dat zal voor het eerst in 2013
zijn.
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Wie zijn wij?
Aan AMIGO werken veel mensen mee: onderzoekers, studenten, onderzoeksassistenten, datamanagers
en ICT collega’s. Samen met de deelnemers zetten wij ons in om met AMIGO meer inzicht te krijgen in
gezondheidseffecten van de leefomgeving, waarin we wonen, werken en leven. Vandaar ons motto:
samen voor een gezonde leefomgeving. Graag stellen wij ons aan u voor. We beginnen in deze
nieuwsbrief met de vier onderzoekers die AMIGO leiden en coördineren.
Roel Vermeulen, projectleider / epidemioloog – Universiteit Utrecht (IRAS)
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het interfacultaire onderzoeksinstituut IRAS (Institute for Risk
Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht. Ik ben ook verbonden aan het Universitair
Medisch Centrum Utrecht. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met onderzoek naar de
mogelijke relatie tussen milieublootstellingen en chronische ziekten zoals kanker en neurologische
aandoeningen. Voorkomen van chronische ziekten wordt steeds belangrijker zeker met de huidige
vergrijzing van de samenleving. AMIGO is uniek omdat het een specifieke focus heeft op de
leefomgeving. Als projectleider van AMIGO is het mijn taak om te zorgen dat we het onderzoek zo
goed mogelijk uitvoeren en de resultaten duidelijk communiceren naar de samenleving.

Pauline Slottje, projectcoördinator / epidemioloog – Universiteit Utrecht (IRAS)
Als epidemioloog ben ik gespecialiseerd in de milieugezondheidskunde. Een fascinerend en
maatschappelijk relevant onderwerp. Ik kijk daarbij graag in de breedte: zowel lichamelijke als
psychosociale gezondheid en naar invloeden van de dagelijkse leefomgeving en na incidenten. Na
mijn studie biomedische gezondheidswetenschappen ben ik in 2006 gepromoveerd op de
gezondheidseffecten van de Bijlmerramp onder hulpverleners en ben ook daarna verder gegaan
met onderzoek naar milieu en gezondheid. Als projectcoördinator van AMIGO heb ik zowel contact
met deelnemers als met alle collega’s die zich achter de schermen voor AMIGO inzetten bij de
Universiteit Utrecht en het NIVEL.

Joris IJzermans, projectleider / socioloog – NIVEL
Tot 2000 was ik als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het
AMC. Daar ben ik betrokken geraakt bij onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van rampen
en ernstige incidenten. Vanaf 2000 werk ik als programmaleider Rampen & Milieu bij het NIVEL in
Utrecht. Ik coördineerde wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de
Bijlmerramp, de Vuurwerkramp, de Nieuwjaarsbrand en meer recent het schietincident in Alphen aan
den Rijn. Naast rampen houd ik me vooral bezig met onderzoek naar de gezondheideffecten van
milieublootstellingen. Samen met onderzoeksinstituut IRAS onderzochten wij onlangs de mogelijke
gezondheidsproblemen van megastallen in de leefomgeving. Bij mijn onderzoek maak ik altijd gebruik
van gegevens uit huisartspraktijken, waarbij ik evenveel interesse heb in ziektes als in symptomen en
klachten.

Joke Korevaar, programmaleider huisartsenzorg / epidemioloog – NIVEL

Als programmaleider huisartsenzorg houd ik mij vooral bezig met alle problemen waarmee mensen
naar hun huisarts gaan. Hoe vaak komen mensen bij hun huisarts, met welke klachten en wat doet
de huisarts eraan? Mijn interesse gaat uit naar verschillende onderwerpen. Ik ben betrokken bij
onderzoek naar preventie, dus hoe kunnen we klachten en ziekten voorkomen? Daarnaast hou ik me
bezig met de klachten en ziekten van mensen met meerdere chronische aandoeningen. Binnen
AMIGO gaat mijn belangstelling uit naar de rol van de leefomgeving op het ontstaan van klachten en
ziekten waarmee mensen naar de huisarts gaan. Als projectleider van AMIGO zie ik het als mijn taak
om te zorgen dat zo’n groot landelijk onderzoek met ongeveer 15000 deelnemers duidelijke
informatie en kennis gaat opleveren. Ik kijk uit naar de tijd dat we de eerste resultaten zullen hebben.
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