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SUMMARY IN DUTCH (SAMENVATTING) 
Het behalen van een diploma wordt gezien als een sleutel tot succes 

in de moderne samenleving. Voor veel studenten in het secundair en 

tertiair onderwijs (voortgezet onderwijs, mbo, hbo of wo) is de weg naar 

het behalen van hun diploma hobbelig. Deze periode wordt gekenmerkt 

door nieuwe en opwindende ervaringen maar ook door veel uitdagingen. 

Deze uitdagingen variëren van veranderingen in het voedingspatroon tot 

studiegerelateerde stress. Omdat studenten een groot deel van hun tijd 

in de studieomgeving doorbrengen, kan het nuttig zijn om aandacht te 

besteden aan hoe de fysieke studieomgeving studenten kan helpen om te 

gaan met deze uitdagingen. Dit proefschrift onderzocht twee mogelijke 

strategieën die mogelijk kunnen helpen om een studieomgeving te 

creëren die de gezondheid, het welzijn en de academische prestaties van 

studenten ondersteunt. Dit proefschrift bestaat daarom uit twee delen die 

ik hieronder samenvat. 

 DEEL 1 - DE GROENTE- EN FRUITINNAME VAN STUDENTEN

De eerste strategie was gericht op veranderingen in de 

voedselomgeving van tertiaire onderwijsinstellingen (wo of hbo) die de 

groente- en fruitinname van studenten kunnen bevorderen. Veel studenten 

in het hogere onderwijs halen niet de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 

van groenten en fruit 1-4. Dit is zorgwekkend omdat een lage consumptie 

van groenten en fruit in verband wordt gebracht met een hoger risico op 

overgewicht en het ontwikkelen van voedingsgerelateerde chronische 

ziekten 5. Eerdere studies hebben aangetoond dat de voedingsomgeving van 

onderwijsinstellingen meer ongezonde dan gezonde voeding biedt, zoals fruit 

en groenten, en dat ongezonde opties er goedkoper zijn 6-11. Het vergroten 

van de beschikbaarheid en prijsverlagingen van groenten en fruit in de 

studieomgeving kan mogelijk de groente- en fruitinname van Nederlandse 

studenten verbeteren.

In Hoofdstuk 2 heb ik eerst de noodzaak onderzocht van groente- en 

fruitinterventies in de studieomgeving. Met behulp van vragenlijsten heb ik 

de zelfgerapporteerde groente- en fruitinname en de daarmee geassocieerde 

demografische en leefstijlkenmerken van Nederlandse universitaire 

studenten onderzocht (N = 717). De resultaten van Hoofdstuk 2 toonden aan 

dat de groente- en fruitinname van studenten ver onder de Nederlandse 

aanbevelingen lag: slechts 7% van de studenten consumeerde tenminste 

250 gram groenten per dag en slechts 28% consumeerde tenminste twee 

porties fruit per dag. De inname van fruit was lager onder studenten van 

het mannelijke geslacht, die zelfstandig woonden, die een technische 

studie volgde, die zich niet aan de richtlijnen voor lichamelijke activiteit 

hielden en studenten die behoorde tot de subgroep zware tot overmatige 

alcoholdrinkers. De inname van groenten was lager onder studenten die 

niet-Nederlands waren, die bij hun ouders woonden, die zich niet aan de 

richtlijnen voor lichamelijke activiteit hielden en studenten die behoorde 

tot de subgroep matige en zware tot overmatige alcoholdrinkers. Deze 

inzichten kunnen worden gebruikt om toekomstige interventies af te 

stemmen op specifieke doelgroepen. De kleine verklaarde variantie (R2) in 

de voorspellingsmodellen suggereren echter dat andere factoren ook een rol 

kunnen spelen bij de consumptie van groenten en fruit van studenten. 

In Hoofdstuk 2 heb ik ook de perceptie van studenten onderzocht 

van de huidige aanbod van groenten en fruit in de studieomgeving en van 

mogelijke toekomstige groente- en fruitinterventies. Studenten vonden dat 

hun studieomgeving voldoende gezond voedsel en groente en fruit biedt. 

Desalniettemin verwachtten studenten ook dat groente- en fruitinterventies 

in de studieomgeving kunnen bijdragen aan hun groente- en fruitinname. 

Studenten hadden het meeste vertrouwen in de voorgestelde interventies 

om betaalbare groenten en fruit aan te bieden in de universiteitskantine of 

supermarkt. Dit suggereert dat de prijs van groenten en fruit een rol kan spelen 

bij de groente- en fruitinname van studenten. Om dit te testen, heb ik de effecten 

onderzocht van het aanbieden van gratis groenten en fruit op een HBO instelling. 
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Markevych et al 33). Gezien deze veelbelovende effecten, kan de natuur in de 

studieomgeving mogelijk ook een positieve invloed hebben op de gezondheid 

en het welzijn van studenten.

In Hoofdstuk 4 heb ik eerst de behoefte aan natuur in de 

studieomgeving onderzocht. Met het gebruik van digitaal aangepaste foto's 

onderzocht ik de zelfgerapporteerde voorkeur en waargenomen psychologische 

herstelkansen van natuur in verschillende studieruimtes (binnen en buiten) 

onder universitaire studenten (N = 722). Studenten gaven consequent de 

voorkeur aan studieruimtes die iets van natuur bevatten over dezelfde ruimtes 

zonder natuur. Studenten gaven ook een hogere kans op psychologisch 

herstel aan voor een universiteitscampusplein met natuur dan aan hetzelfde 

campusplein zonder natuur. Voorkeur en waargenomen psychologisch herstel 

van de studieruimtes met de natuur waren niet alleen veel hoger dan het 

standaardontwerp van die ruimtes maar ook hoger dan dezelfde ruimtes met 

kleurrijke posters of kleurrijke artefacten. Dit suggereert dat studenten de 

integratie van natuur in de studieomgeving zouden waarderen.

In Hoofdstuk 5 en 6 heb ik in verschillende quasi-experimentele 

onderzoeken de effecten onderzocht van natuurinterventies in klaslokalen van 

de universiteit, het voortgezet onderwijs en het mbo en in een universitaire 

studiezaal op de stemming, cognitieve prestaties, gezondheidsklachten en 

ervaren omgevingskwaliteit van studenten. Klaslokalen en een studieruimte 

met natuur werden hoger gewaardeerd op de ervaren omgevingskwaliteit (bijv. 

aantrekkelijkheid, rapportcijfer of comfort) dan ruimtes zonder natuur. Deze 

uitkomsten waren consistent desondanks dat er verschillende soorten natuur 

werd gebruikt (bijv. planten, bloemen of plantenwanden) en desondanks dat 

de hoeveelheid natuur varieerde tussen de onderzoeken. In combinatie met 

de bevindingen van Hoofdstuk 4 suggereert dit dat studenten een sterke 

waardering hebben voor het toevoegen van natuur aan de studieomgeving. 

Er werden echter geen overtuigende effecten gevonden op de stemming, 

cognitieve prestaties of gezondheidsklachten van studenten. Het niet vinden 

van overtuigende effecten betekent niet dat studenten niet kunnen profiteren 

In Hoofdstuk 3 heb ik de effecten onderzocht van het aanbieden 

van gratis fruit en snackgroenten in een productkraam in de centrale 

hal van een hogere agrarische school op de zelfgerapporteerde fruit, 

snackgroente en totale groente inname van studenten. In drie voor- en 

nameting interventiestudies rapporteerden studenten een hogere inname 

van snackgroente na het verstrekken van gratis fruit en snackgroenten 

dan voor de interventie. Kleine veranderingen in de fruit en totale groente 

inname werden gevonden in de totale studiepopulatie. Dit suggereert 

dat het faciliteren van gratis groenten en fruit niet voldoende was om 

alle leerlingen aan te moedigen meer groenten en fruit te consumeren. 

Desalniettemin rapporteerden studenten met een aanvankelijk lage 

groente- en fruitinname na de interventie een hogere inname van 

snackgroenten en fruit. Studenten die normaliter weinig groente en fruit 

eten kunnen daarom mogelijk profiteren van het aanbieden van gratis 

groenten en fruit in de studieomgeving. 

 DEEL 2 - NATUUR IN DE STUDIEOMGEVING

De tweede strategie was gericht op de beschikbaarheid en integratie 

van natuur secundair en tertiair onderwijsinstellingen om de gezondheid, 

het welzijn en de academische prestaties van studenten. Veel studenten 

ervaren stress, symptomen die verband houden met burn-out of depressie, 

of andere psychische problemen 12-16. Dit is zorgelijk omdat het een negatieve 

invloed kan hebben op de huidige en latere levenskwaliteit 17 en het is 

geassocieerd met lagere academische prestaties 18-21 en uitval in de eerste 

twee jaar van de universiteit 22. Eerdere systematische reviews en meta-

analyses hebben geconcludeerd dat blootstelling aan de natuur in binnen- en 

buitenomgevingen gunstig kan zijn voor de mentale en fysieke gezondheid 

van de mens 23-32 of aan uitkomsten die gerelateerd zijn aan mogelijke 

onderliggende mechanisme zoals het verminderen van schade, psychologisch 

herstel en stimulerende van opbouwende activiteiten (trajecten gebaseerd op 

306 307

SUMMARY IN DUTCH (SAMENVATTING)



fruitinterventies en hoe de natuur in de studieomgeving kan bijdragen aan 

de gezondheid, het welzijn en de academische prestaties van studenten. In 

dit proefschrift zijn de effecten van twee mogelijke strategieën afzonderlijk 

onderzocht. Daardoor beperkt dit proefschrift zich alleen tot de oppervlakte 

van mogelijke interventies. Als een studieomgeving beide strategieën 

integreert - of ze combineert met andere omgevingsinterventies - kunnen 

hun potentiële positieve effecten accumulatief zijn. Hoewel initieel, de 

bevindingen van dit proefschrift kan toekomstig onderzoek, beheerders 

en ontwerpers begeleiden bij het creëren van een ondersteunende 

studieomgeving die gericht is op het verbeteren van de gezondheid, het 

welzijn en de academische prestaties van studenten.

 

van natuur in de binnenomgeving. Het betekent dat er nog meer werk nodig is 

om te bepalen op welke plek, op welk tijdstip of bij welke studenten natuur in 

de binnenomgeving de meeste voordelen heeft.

In Hoofdstuk 7 heb ik een systematische review uitgevoerd naar de 

effecten van natuur in de studieomgeving (binnen en buiten) van studenten 

in het secundair en tertiair onderwijs op hun welzijn, academische prestaties 

en uitkomsten gerelateerd aan mogelijke onderliggende mechanismes. 

Deze systematische review toonde aan dat er tot op heden beperkt bewijs 

is voor de effecten van natuur in de studieomgeving op het welzijn van 

studenten, academische prestaties en uitkomsten gerelateerd aan mogelijke 

onderliggende mechanismes. Het huidige bewijs wordt beperkt door het 

hoge risico op vertekening in de meeste onderzoeken, de diversiteit in hun 

blootstellingmaten en uitkomstmaten en de diversiteit in instrumenten om 

vergelijkbare constructen te meten. Desalniettemin bracht de systematische 

review drie veelbelovende aanwijzingen aan het licht. De eerste veelbelovende 

aanwijzing was dat een hogere beschikbaarheid en gebruik van groen op de 

campus verband bleek te houden met een betere kwaliteit van leven en ervaren 

psychologisch herstel bij studenten. De tweede veelbelovende aanwijzing was 

dat meer groen op de campus gepaard ging met een lagere buitentemperatuur. 

De derde veelbelovende aanwijzing was de associatie tussen de integratie van 

natuur in de binnenomgeving en een verbeterd binnenklimaat.

 ALGEMENE CONCLUSIES

De bevindingen van dit proefschrift suggereren dat er behoefte is 

aan interventies op het gebied van groenten en fruit en de beschikbaarheid 

en integratie van natuur in de studieomgeving. De bevindingen van 

dit proefschrift toonden echter ook aan dat de integratie van dergelijke 

strategieën niet zo vruchtvol was als verwacht. Beide strategieën lieten 

enkele veelbelovende effecten zien maar de bevindingen van dit proefschrift 

suggereren dat er nog veel te leren valt over de invloed van groente- en 
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