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Rol	  van	  visvetzuren	  

•  Belangrijke bouwstenen"

•  Bepalen de vloeibaarheid van de celmembranen:"

" " "- aantal dubbele bindingen"

" " "- ketenlengte"

•  Bepalen veel processen zoals transport, communicatie, 
signaaloverdracht"
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Visconsump7e	  van	  adolescenten	  in	  Zuid-‐Limburg	  
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Resultaten	  

Fish	  consump7on	  per	  week	  

z-‐
sc
or
e	  

P	  =	  0.07	  

Conclusies	  

•  Hogere visconsumptie is geassocieerd met hogere woordenschat en er 
is een trend tot significantie met schoolprestatie.  

Echter 
 wanneer meer dan de aanbevolen hoeveelheid van 450 mg EPA/

DHA per dag geconsumeerd werd, dan was visconsumptie geassocieerd 
met lagere prestaties.  

Dus 
 het lijkt verstandig adolescenten te aviseren tweemaal per week vis 

te eten, maar niet vaker dan dat! Het kan 0.23 verschil uitmaken op je 
examencijfer! 
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Grootschalig	  Onderzoek	  naar	  Ac7viteiten	  van	  Limburgse	  Scholieren	  

Onderzoek	  naar	  lichamelijke	  ac7viteit	  en	  schoolpresta7es	  
van	  adolescenten	  	  

• 	  Middelbare	  scholieren	  (441)	  

• 	  LeeSijd	  11	  tot	  17	  jaar	  
• 	  Klas	  1	  en	  3	  	  
• 	  Havo	  en	  VWO	  

• 	  Bernardinus	  college	  	  
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Wat	  is	  de	  associa)e	  tussen:	  

-‐  Objec7ef	  gemeten	  hoeveelheid	  lichamelijke	  ac7viteit	  
-‐  Objec7ef	  gemeten	  transport	  naar	  school	  
-‐  Objec7ef	  gemeten	  zitgedrag	  
-‐  Objec7ef	  gemeten	  hoeveelheid	  slaap	  
-‐  Gaming-‐gedrag	  

En:	  

-‐  Cogni7eve	  presta7e	  
-‐  Schoolpresta7e	  
-‐  Stemming	  
-‐  Zelfvertrouwen	  
-‐  Mo7va7e	  

Wat	  leren	  we	  van	  GOALS?	  

Wat	  is	  de	  invloed	  van:	  

-‐  Dagelijks	  een	  lesuur	  gym	  

Op:	  

-‐  Cogni7eve	  presta7e	  
-‐  Schoolpresta7e	  
-‐  Stemming	  
-‐  Zelfvertrouwen	  
-‐  Mo7va7e	  
-‐  Visuele	  verwerking	  gemeten	  met	  een	  Eye	  tracker	  

Wat	  leren	  we	  van	  Gym2Learn	   Wat	  heeS	  OU	  gemeente	  Heerlen	  te	  
bieden?	  

•  Exposure: - OU is gevestigd in Heerlen 
-  Veel onderzoeken vinden plaats in Heerlen e.o. 

•  Beleid :  - Sport zowel belangrijk element in structuurvisie als in 
     onderzoek 

-  Onderzoek is basis voor innovatie 
-  Binding van jongeren 
-  Universiteit voor LevenLangLeren 

Kortom:  Wij zijn Heerlen! 



12/10/12	  

4	  

Bedankt	  voor	  jullie	  aandacht!	  

	  	  	  	  Renate.deGroot@ou.nl	  

hbp://openu.nl/web/topic-‐brein-‐leefs7jl-‐en-‐leren	  


