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Samenvatting 

Er zijn signalen dat mentaal welbevinden van Nederlandse basisschoolkinderen onder druk staat – 

wat mogelijk bepalend is voor de verdere schoolloopbaan. Een verlaagd mentaal welbevinden is een 

belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen en lijken gepaard te gaan met een ongezonde 

leefstijl. Echter, de associaties van leefstijlfactoren op het mentaal welbevinden van 

basisschoolkinderen zijn niet eerder onderzocht. Deze cross-sectionele studie onderzocht de 

associatie van leefstijlfactoren (slaapkwaliteit en -duur, beweging en voeding) op mentaal 

welbevinden – zowel individueel en gecombineerd – in groep 7 en 8 bij basisschoolkinderen. 

Vierentachtig basisschoolkinderen tussen 9 en 12 jaar oud en hun ouders vulden de enquêtes in. Om 

het mentaal welbevinden bij de kinderen te bepalen werd de Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing 

Scale (WEMWBS) gebruikt. De ouders beantwoordden meerdere vragenlijsten. Voor slaap(kwaliteit 

en -duur) de Child Sleep Hygiene Questionnaire, voor beweging de Short Questionnaire to Assess 

Health-enhancing physical activity en voeding met de ISCOLE Food Frequency Questionnaire. 

Vierenzeventig kinderen scoorden gemiddeld tot hoog op mentaal welbevinden (WEMWBS >43). De 

lineaire regressieanalyses lieten geen associaties zien (slaapkwaliteit: p = ,45; slaapduur: p = ,31; 

beweging: p = ,50; gezonde voeding: p = ,43; ongezonde voeding: p = ,62) alsook de multiple-

regressieanalyse (MRA) niet (p = ,79). De MRA verklaart enkel 6,9% van de variantie, wat lijkt te 

suggereren dat de drie leefstijlfactoren een minimale impact hebben op mentaal welbevinden. 

Hoewel er geen significante associaties zijn aangetoond biedt deze studie aanvullende informatie om 

het begrip van de leefstijl- en andere factoren die een rol spelen bij het mentaal welbevinden van 

kinderen te vergroten. 

 

Keywords: mentaal welbevinden, leefstijl, beweging, slaap, voeding 
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Abstract 

There are signs that the mental well-being of Dutch primary school children is under pressure - which 

may influence subsequent school careers. Reduced mental well-being is an important cause of health 

issues and seems associated with an unhealthy lifestyle. However, the associations of lifestyle factors 

on the mental well-being of these children have not been studied before. This cross-sectional study 

investigated the association of lifestyle factors (sleep quality and duration, psychical activity (PA) and 

diet) on mental well-being – both individually and combined – in class 7 and 8. Eighty-four children 

between 9 and 12 years old and their parents completed the surveys. The children completed the 

Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) to determine their mental wellbeing. The 

parents answered several questionnaires. For sleep the Child Sleep Hygiene Questionnaire, for PA 

the Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity and diet with the ISCOLE Food 

Frequency Questionnaire. Seventy-four children scored average to high on mental wellbeing 

(WEMWBS >43). Linear regression analysis showed no significant relationships (sleep quality: p = .45; 

sleep duration: p = .31; PA: p = .50; healthy diet: p = .43; unhealthy diet: p = .62). The multiple 

regression (MRA) also showed no significant relationships (p = .43). The MRA explained only 6.9% of 

the variance, which seems to suggest that the three lifestyle factors have a minimal impact on 

mental well-being. Although no significant relationships were found, this study provides information 

to help understand lifestyle and other factors that play a role in the well-being of children. 

 

Keywords: mental wellbeing, lifestyle, physical activity (PA), sleep, diet 
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De associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden bij basisschoolkinderen 

1. Inleiding  

Wereldwijd is er een groeiende bezorgdheid over het mentaal welbevinden (definitie toelichting 

volgt in hoofdstuk 1.1.1) van kinderen en adolescenten (Pitchforth et al., 2019). Ongeveer 13-20% 

van de kinderen en adolescenten in de wereld ervaren problemen met een verlaagd mentaal 

welbevinden (Polanczyk et al., 2015; Belfer, 2008; Kovess-Masfety et al., 2016). In Nederland worden 

bij gemiddeld één op de vijf schoolgaande kinderen probleemscores op mentaal welbevinden 

gevonden zoals angstige/depressieve en cognitieve problemen (Vollebergh et al., 2006; Currie et al., 

2009).  

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij mentaal welbevinden van kinderen. Onderwijzen 

gaat namelijk inmiddels niet alleen om het behalen van academische prestaties, maar ook over het 

mentaal welbevinden van kinderen (Centre for Education Statistics and Evaluation, 2015). Het 

bevorderen van het mentaal welbevinden wordt dan ook steeds meer als een belangrijke benadering 

gezien ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen (Noble et al., 2008). Een hogere mate van 

mentaal welbevinden zou leerlingen onder andere motiveren tot leren en academische 

betrokkenheid verhogen (Phan et al., 2016). Daarnaast wordt mentaal welbevinden geassocieerd 

met betere leerprestaties (Quinn & Duckworth, 2007; Durlak et al., 2011; Weare & Nind, 2011) en 

cognitieve resultaten (Centre for Education Statistics and Evaluation, 2015).  

Problemen in het mentaal welbevinden is één van de belangrijkste oorzaken van 

gezondheidgerelateerde beperkingen bij kinderen en adolescenten (Erskine et al., 2015). Zo kan een 

verlaagd mentaal welbevinden een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van een depressie (Wood & 

Joseph, 2009;2010), veroorzaakt het beperkingen in verschillende levensdomeinen bij 

(jong)volwassenen zoals het gezinsleven, de bredere sociale omgeving en de kwaliteit van leven 

(Bastiaansen et al., 2005; Houtrow & Okumura, 2011; Breslau et al., 2008). Het ligt in lijn der 

verwachting dat dergelijke problematiek ook voor kinderen geldt.  
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Regelmatig komt het voor dat mensen met een verlaagd mentaal welbevinden een 

ongezonde leefstijl hebben, zoals onvoldoende beweging, slaaptekort en ongezonde voeding 

(Tanihata et al., 2015). Anderzijds is een gezonde leefstijl belangrijk om mentaal, fysiek en sociaal 

gezond te blijven (RIVM, 2021) en wordt een gezonde leefstijl geassocieerd met een beter mentaal 

welbevinden (Conry et al., 2011; Faries, 2015; Prendergast et al., 2016).  

Ondanks verschillende studies naar de impact van individuele leefstijlfactoren op mentaal 

welbevinden (Muros et al., 2017; Patalay & Gage, 2019; Pigaiani, 2020) of naar de combinatie van 

leefstijlfactoren op mentaal welbevinden bij adolescenten of volwassenen (Bandeira et al., 2021; 

Prendergast et al., 2016; Moy et al., 2014) is naar ons weten niet onderzocht welke associatie er 

bestaat tussen de combinatie van leefstijlfactoren op het mentaal welbevinden van 

basisschoolkinderen. Onder andere uit het onderzoeksrapport van UNICEF blijkt dat het mentaal 

welbevinden van basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 onder druk staat (Kleinjan et al., 2020), onder 

andere door huiswerk (Nederlands Jeugdinstituut, 2020a), terwijl mentaal welbevinden bepalend is 

voor de verdere loopbaan (Kleinjan et al., 2020; Phan et al., 2016). Het doel van dit onderzoek is dan 

ook om de associatie tussen de individuele en gecombineerde leefstijlfactoren (slaap, beweging en 

voeding) en mentaal welbevinden bij basisschoolkinderen in groep 7 en 8 in Nederland in kaart te 

brengen. Deze resultaten kunnen aanvullend inzicht bieden aan scholen en ouders om mentaal 

welbevinden bij kinderen positief te ondersteunen en te ontwikkelen, dat ten goede kan komen aan 

de algemene ontwikkeling en school- en leerprestaties. 

 

1.1 Theoretisch Kader 

1.1.1 Mentaal welbevinden en mentale gezondheid 

Mentaal welbevinden is een waarden geladen begrip waardoor het een complex te definiëren – en 

ook te meten – concept is (Seaberg, 1990; Underdown, 2007). Mentaal welbevinden wordt zowel 

bepaald door onder andere aanwezigheid van optimisme, zelfvertrouwen, geluk en vitaliteit 

(Schoemaker et al., 2019) als de afwezigheid van negatieve condities zoals stress, angst en depressie 
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(Gubbels & Kappe, 2019). De studentenwelzijn definitie van Gubbels en Kappe (2019) sluit hier op 

aan en is dan ook als basis gebruikt om de volgende definitie van mentaal welbevinden bij 

basisschoolkinderen op te stellen: “Studenten mentaal welbevinden (SMW) is een duurzame positieve 

psychische staat, gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, relaties en ervaringen 

tijdens de schooltijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst 

en depressie” (Gubbels & Kappe, 2019).  

 Veelal wordt mentaal welbevinden als tegenovergesteld concept gezien van lage mentale 

gezondheid of psychopathologie. Uit onderzoek van Keyes et al. (2005) blijkt echter dat 

psychopathologie en gebrek aan mentaal welbevinden slechts 25% gemeenschappelijke variantie 

met elkaar delen. Afwezigheid van een psychische aandoening duidt dus niet direct op de 

aanwezigheid van optimaal mentaal welbevinden (Routledge et al., 2018). Andersom geldt dit ook: 

een laag ervaren mentaal welbevinden leidt niet automatisch tot een lage mentale gezondheid 

(Westerhof & Bohlmeijer, 2010). Mentale gezondheid en mentaal welbevinden hebben dus enige 

conceptuele overlap, maar zijn ook twee verschillende factoren (Lamers et al., 2011) en worden vaak 

als zodanig beschouwd (Moore et al., 2020; Routledge et al., 2018). Dit twee-continua model 

bevestigt het belang van een volledige benadering, waarbij zowel aandacht is voor de mate van 

mentale gezondheid als voor de mate van mentaal welbevinden (Keyes, 2005).  

 Meer aandacht voor SMW lijkt nodig want er zijn verschillende landen die hun zorgen over 

het SMW hebben uitgebracht, onder andere in Australië (Orygen & The National Centre of Excellence 

in Youth Mental Health, 2017), Canada (Beckett et al., 2018) en de VS (American College Health 

Association, 2018). Bij Nederlandse schoolkinderen is het mentaal welbevinden sinds 2013 gedaald, 

wat sindsdien niet meer is hersteld (Stevens et al., 2018). Mogelijk komt dit doordat de druk op 

kinderen in Nederland toeneemt, onder meer door de prestatiedruk in de maatschappij en het 

onderwijs (Nederlands Jeugdinstituut, 2020b). In het basisonderwijs wordt school als voornaamste 

bron van stress gezien (Nederlands Jeugdinstituut, 2021a). Voor een gezonde ontwikkeling van 

kinderen is het onder andere nodig om deze druk te verkleinen en het mentaal welbevinden te 
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verhogen. Een eerste stap is het achterhalen waar mentaal welbevinden aan is gerelateerd, zoals 

leefstijlfactoren. 

 

1.1.2 Mentaal welbevinden en schoolprestaties  

Wegens de aanzienlijke druk op scholen, ouders en kinderen om de schoolprestaties te 

maximaliseren (Ahamed et al., 2007) is er een groeiende belangstelling voor de mogelijke factoren 

die van invloed zijn op schoolprestaties (El Ansari & Stock, 2010). Verschillende onderzoeken laten 

zien dat mentaal welbevinden wordt geassocieerd met betere academische prestaties (Bordbar et 

al., 2011; Bowman, 2010) en zelfs een fundamentele voorwaarde is om gunstige leerprocessen te 

bevorderen, zoals effectieve leerstrategieën, vertrouwen in eigen kunnen, sociale relaties met 

bijvoorbeeld medestudenten of de leerkracht (Maeyer et al., 2003; Marsh et al., 2001; Tian et al., 

2017). Volgens Cobo-Rendón et al. (2020) spelen emoties en mentaal welbevinden een sleutelrol bij 

schoolprestaties wegens onder andere de perceptie van het eigen vermogen om te leren en voldoen 

aan de (school)eisen. Tevens suggereerde het onderzoek van El Ansari en Stock (2010) het bestaan 

van een wederkerige associatie tussen mentaal welbevinden, gezondheidsgedrag en 

schoolprestaties. De resultaten ondersteunen het gedachtengoed om rekening te houden met 

meerdere factoren die de prestaties van leerlingen beïnvloeden – zoals mentaal welbevinden en 

leefstijlfactoren. 

 

1.1.3 Leefstijl van kinderen  

Leefstijl wordt door het RIVM gedefinieerd als “gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid 

of met gezondheidsproblemen is vastgesteld” (RIVM, 2014). In de volksmond wordt het ook wel als 

‘de kenmerkende manier van leven’ genoemd. In het huidig onderzoek wordt gekeken naar de 

leefstijlfactoren slaap (onderverdeeld in slaapkwaliteit en slaapduur), beweging en voeding.   
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Slaapduur en slaapkwaliteit 

Slaap wordt in een gezamenlijk rapport van het Trimbos-instituut, Hersenstichting en RIVM 

gedefinieerd als: “een normale toestand van rust die periodiek optreedt en gepaard gaat met een 

verlaging van het bewustzijn waardoor contact met de buitenwereld ontbreekt en het lichaam en de 

geest tot rust komen.” (Leone et al., 2019). Slaap draagt bij aan de ontwikkeling van de hersenen 

(Dahl & Lewin, 2002), lichamelijk en geestelijk herstel (Dahl, 1999) en is belangrijk voor het 

verwerken en opslaan van ervaringen die overdag zijn opgedaan (Dongen et al., 2012). Een tekort 

aan slaap hangt onder andere negatief samen met cognitieve factoren (geheugenproblemen, 

concentratieproblemen, slechte schoolprestaties), psychische factoren (motivatie vermindering) en 

minder bewegingsactiviteiten (Bosman et al., 2018). Slaap is dus essentieel voor het herstellen en 

behouden van een goede gezondheid (Irwin, 2015).  

 Gezonde en goede slaap bestaat uit voldoende uren slaap van goede kwaliteit (Leone et al., 

2019). De benodigde uren slaap hangen onder andere af van leeftijd en neemt gedurende de 

levensloop af. Er is niet één aanbevolen slaapduur, een gezonde slaapduur kan verschillen per 

individu (Leone et al., 2019). Voor kinderen van zes tot dertien jaar ligt, volgens de National Sleep 

Foundation (NSF), de aanbevolen slaapduur tussen de negen en elf uur (Suni, 2021). Naast slaapduur 

is slaapkwaliteit ook een belangrijk aspect van gezonde slaap. Slaapkwaliteit houdt in hoe slaap 

wordt ervaren, hoe uitgerust iemand zich voelt en hoe tevreden diegene is over hoe hij/zij geslapen 

heeft (De Jong et al., 2013;2011). Slechte slaap wordt gekenmerkt door onvoldoende of te veel uren 

slaap en/of slechte slaapkwaliteit (Leone et al., 2019). Nederlandse kinderen tussen de zes en dertien 

jaar slapen over het algemeen voldoende lang, namelijk gemiddeld 10,7 uur (Leone et al., 2019). 

Toch rapporteert een kwart van de ouders in het onderzoek van Van Litsenburg et al. (2010) 

minstens één slaap-gerelateerd probleem bij hun kind(eren) van twee tot veertien jaar. Slaperigheid 

overdag is daarbij het meest gerapporteerde probleem (Van Litsenburg et al., 2010).  

 Ondanks tientallen jaren slaaponderzoek is er nog geen volledige consensus over de functie 

van slaap. Wel is bekend dat tijdens de periode dat iemand wakker is delen in het lichaam 
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beschadigd of uitgeput kunnen raken; hiervoor heeft slaap onder andere een herstellende functie. 

Slaap kent vijf verschillende fases: 1) inslaapfase, 2) lichte slaap, 3) overgangsfase naar de diepe 

slaap, 4) diepe slaap en 5) de REM-slaap (Raymann, 2009). Binnen de eerste twee slaapcycli piekt het 

groeihormoon en melatonine (Sassin et al., 1969) en daalt het cortisol (ook wel het stresshormoon 

genoemd) (Kern et al., 1996). Door deze verandering in de hormoonspiegels wordt de herstellende 

slaap gestart alsmede het weefselherstel (Raymann, 2009; Rechtschaffen & Bergmann, 1995). 

Melatonine en groeihormonen worden voornamelijk tijdens de donkere, nachtelijke periode in het 

lichaam verspreid, waardoor slapen overdag niet dezelfde herstellende eigenschappen heeft 

(Raymann, 2009). Tevens is slaap belangrijk voor het leervermogen. Hetgeen overdag is geleerd 

wordt in de slaap herhaald en krijgt een plek in de hersenen (Raymann, 2009). Tijdens de slaap 

worden er namelijk nieuwe zenuwstructuren (zoals synapsen) aangemaakt die nodig zijn voor 

geheugenconsolidatie (Chow, 2020). Herinneringen geven bovendien zin en betekenis aan het leven 

(Chow, 2020).  

Slechte slaap of slaaptekort wordt geassocieerd met verschillende mentale 

gezondheidsproblemen zoals depressie, angststoornissen, weinig zelfvertrouwen, slechte ervaren 

gezondheid en lage kwaliteit van leven (Vlasblom et al., 2016). Onvoldoende en slechte slaap heeft 

directe invloed op het dagelijks functioneren (Haack & Mullington, 2005; Goel et al., 2009) en is bij 

jongeren in verband gebracht met verminderd cognitief functioneren en mentaal welbevinden (Astill 

et al., 2012; Greene, et al., 2015). Zhao et al. (2019) rapporteerden minder geluksgevoel bij degenen 

met slaaptekort en slechte slaap. Echter is er onvoldoende wetenschappelijk bewijskracht over het 

verband van slaap met mentaal welbevinden bij kinderen; deze verbanden moeten verder worden 

onderzocht (Leone et al., 2019).  

 

(Lichaams)beweging 

Volgens Van Dale is lichaamsbeweging gedefinieerd als “het zich bewegen om het lichaam te 

versterken” (Van Dale, z.d.); hieronder valt niet alleen sport, maar ook dagelijkse beweging in de 
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vorm van lopen, fietsen en buiten spelen (Nederlands Jeugdinstituut, 2021b). Lichaamsbeweging is 

belangrijk voor een goede (mentale) gezondheid en kwaliteit van leven (Carta et al., 2008; Wong et 

al., 2020). Weinig bewegen is geassocieerd met een verhoogd risico op overgewicht en depressie, 

terwijl regelmatig bewegen gerelateerd is aan een goede fysieke en mentale gezondheid (Gray et al., 

2011; McCurdy et al., 2010).  

Voor kinderen van vier tot achttien jaar raadt de Gezondheidsraad ten minste één uur per 

dag matige of zwaar intensief bewegen en minstens drie keer per week spier- en botversterkende 

activiteiten uit te voeren (Gezondheidsraad, 2017). Kinderen die voldoen aan deze aanbevolen 

dagelijkse richtlijnen voor beweging scoren hoger op mentaal welbevinden dan mindere actieve 

kinderen (Breslin et al., 2012). Ondanks de positieve effecten van beweging, blijft het een uitdaging 

om kinderen actief te krijgen, aangezien twee op de vijf Nederlandse kinderen de 

bewegingsrichtlijnen niet halen (Rijksoverheid, z.d.; Nederlands Jeugdinstituut, 2021b).  

 Beweging zorgt voor verschillende activiteiten in de hersenen. Beweging zorgt bijvoorbeeld 

voor meer neurotransmitters (zoals endorfine) en tijdelijke cortisol-afgifte (Fancourt & Steptoe, 

2020). Endorfine wordt ook wel het ‘pijnstillende molecuul’ genoemd omdat het pijn verlicht en 

geluk bevordert (Dsouza et al., 2020). Tijdens meerdere situaties komt endorfine vrij zoals bij gevoel 

van angst en hoge stressniveaus. Endorfine heeft in situaties van angst en stress een kalmerend 

effect op de hersenen, terwijl het bij lichaamsbeweging een gevoel van geluk opwerkt (Farhud et el., 

2014; Rokade, 2011). Cortisol wordt ook wel het ‘stresshormoon’ genoemd en dient het op kort 

termijn als een belangrijk beschermend schild tegen stress en ontstekingen (Dsouza et al., 2020). In 

een acute stresssituatie, bijvoorbeeld tijdens het maken van een examen, geeft onder andere cortisol 

een teken aan de hersenen om glucose als energiebron te leveren. Hierdoor stijgt de bloeddruk, 

wordt de vetstofwisseling geactiveerd en ontstekingsreactie geremd, waardoor onder andere de 

concentratie verbetert (Lee et al., 2015). Echter, een langdurige, blijvende verhoogde cortisol-afgifte 

wordt geassocieerd met verdriet (Thau et al., 2021), depressie en een verlaagd geluksgevoel (Dsouza 

et al., 2020). Het geluksgevoel en een gezonde balans in de cortisolspiegel is geassocieerd met 
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hogere mentaal welbevinden (Dsouza et al., 2020; Fancourt & Steptoe, 2020; Wosu et al., 2013). 

Tevens geeft beweging een goed gevoel en verhoogt het de persoonlijke tevredenheid (Decamps et 

al., 2012). Door beweging en hoger persoonlijke tevredenheid lijkt de kans op depressie, angst en 

stress gerelateerde klachten te verminderen (Decamps et al., 2012; Strong et al., 2005) die weer 

verband houden met mentaal welbevinden (Mandolesi et al., 2018). Het stimuleren van 

lichaamsbeweging kan dus de gezondheid en het mentaal welbevinden verbeteren (Beets et al., 

2009). 

 Studies die de associatie tussen beweging en mentaal welbevinden onderzoeken zijn meestal 

gericht op volwassenen of ouderen. Dergelijke studies vinden een positieve associatie tussen 

beweging en mentaal welbevinden (Leskošek et al., 2014; Senaratne et al., 2021; Zubala et al., 2017). 

Beperkter zijn de studies gericht op kinderen. In het onderzoek van Breslin et al. (2017) werd 

bijvoorbeeld aangetoond dat kinderen die per dag zestig minuten of meer bewogen een hoger 

mentaal welbevinden hadden dan kinderen die dat niet deden. Anderzijds tonen Grant et al. (2009) 

aan dat een verhoogd mentaal welbevinden de kans vergroot op regelmatig bewegen. Dit zou 

betekenen dat beweging en mentaal welbevinden een positief verband hebben met elkaar. 

 

Voeding 

Een gezond voedingspatroon voldoet aan de Schijf van Vijf, welke rijk is aan groente, fruit, noten, 

peulvruchten, vis, volkorenproducten, voldoende magere melkproducten, en arm is aan rood- en 

bewerkt vlees, alcoholische en suikerhoudende dranken, zout en verzadigde vetzuren 

(Voedingscentrum, z.d.-a). Voor schoolgaande kinderen biedt gezonde voeding belangrijke 

bouwstenen die essentieel zijn voor de groei, ontwikkeling van de hersenen en leveren van 

onderwijsprestatie (Best et al., 2010; Nyaradi et al., 2013). Andersom is ongezonde voeding 

geassocieerd met verlies van cognitief vermogen (Hoyland et al., 2008), verminderde leerprestaties 

(Florence et al., 2008; Taras, 2005), achterblijvende groei en overgewicht (Berenson, 2012).  
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Veel Nederlandse kinderen eten niet volgens de Schijf van Vijf. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden om 

150 gram groente en minstens twee stuks fruit te nuttigen voor kinderen van vier tot dertien jaar 

(Nederlands Jeugdinstituut (2020c). Slechts 40% van deze doelgroep eet minstens één stuk fruit per 

dag en slechts 50% minstens één keer per dag groente (Nederlands Jeugdinstituut, 2020c). Eetgedrag 

dat tijdens de kindertijd is ontwikkeld wordt veelal voortgezet tijdens de volwassenheid, wat het 

belang onderstreept van een gezond voedingspatroon bij kinderen (Krebs-Smith et al., 1995).   

Voeding heeft via verschillende mechanismen invloed op de hersenen en het mentaal 

welbevinden. De complexe associatie tussen voeding en mentaal welbevinden wordt door 

verschillende factoren beïnvloed, zoals ontstekingen en oxidatieve stress (Firth et al., 2020). 

Oxidatieve stress, een stofwisselingstoestand waarbij sprake is van een onbalans van oxidatieve en 

antioxiderende processen, kan leiden tot cellulaire schade aan eiwitten, lipiden en DNA (Marx et al., 

2021). Gezonde voedingspatronen, zoals het Mediterrane dieet, leiden tot minder ontstekingen en 

oxidatieve stress (Kastorini et al., 2011; Marx et al., 2021). Een Westers dieet, met veel calorieën en 

verzadigd vet, vergroot de kans op ontstekingen en oxidatieve stress en hebben nadelige effecten op 

de gezondheid van de hersenen, waaronder cognitieve achteruitgang, schade aan de bloed-

hersenbarrière en disfunctie van de hippocampus (Cryan et al., 2019; Morrison et al., 2010; 

Studzinski et al., 2009). Verschillende psychische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen en 

depressie, zijn gekoppeld aan een verhoogde ontsteking (Yuan et al., 2019) en oxidatieve stress 

(Moylan et al., 2014; Liu et al., 2015). Dit kan vervolgens leiden tot een verlaagd mentaal 

welbevinden (Lassale et al., 2019;2018; Li et al., 2017; Marx et al., 2021).  

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de associatie tussen voeding en mentaal 

welbevinden bij basisschoolkinderen; de meeste studies richten zich op adolescenten en 

volwassenen. Studies bij volwassenen vonden een associatie tussen het overmatig nuttigen van vet 

en suikerrijk eten en een verhoogd risico op een verlaagd mentaal welbevinden zoals depressie (Firth 

et al., 2019) en angst (Weng et al., 2012). 
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1.1.4 Synergetisch effecten leefstijlfactoren  

Er zijn weinig onderzoeken bekend die de associatie tussen zowel individuele leefstijlfactoren (zoals 

slaap, beweging en voeding) alsmede het gecombineerde effect van leefstijlfactoren op mentaal 

welbevinden bij kinderen bestuderen. Sommige wetenschappers stellen dat individuele 

leefstijlfactoren niet op zichzelf staan, maar stellen dat de effecten van het vertonen van meerdere 

gezonde leefstijlgedragingen groter kunnen zijn dan de som van hun individuele effecten (Martinez-

Gomez et al., 2012; Bradley & Greene, 2013). Het onderzoek van bijvoorbeeld Martinez-Gomez et al. 

(2012) heeft meerdere leefstijlfactoren tegelijkertijd onderzocht om hun onafhankelijke en 

gezamenlijke effecten op academische prestaties te kunnen bepalen. Hieruit bleek dat meerdere 

gezonde leefstijlgedragingen positief zijn geassocieerd met betere academische prestaties, terwijl dit 

niet voor alle individuele leefstijlfactoren gold. Dit lijkt te suggereren dat een algehele gezonde 

leefstijl een grotere impact heeft dan een individuele leefstijlfactor. Dergelijke onderzoeken zijn nog 

niet bekend over mentaal welbevinden. Onderzoek naar de associatie tussen mentaal welbevinden 

en leefstijl bij kinderen lijkt echter wel nodig: Nederlandse kinderartsen lijken meer kinderen met 

(mentale) gezondheidsklachten te zien, mogelijk door ongezonde leefstijl (RTL Nieuws, 2019) en is er 

een lichte stijging te zien van factoren van een verlaagd mentaal welbevinden zoals stress, depressie 

en angst (Schoemaker et al., 2019). Terwijl kinderen die een gezonde leefstijl aanhouden minder 

vaak ziek zijn, meer ontspannen zijn, zich beter kunnen concentreren op school en lekkerder in hun 

vel zitten (Hartstichting, z.d.). Een gezonde leefstijl en positief mentaal welbevinden bieden een 

goede basis voor een gezonde (leer)ontwikkeling van kinderen, om uiteindelijk een positieve bijdrage 

te kunnen leveren aan de samenleving als autonome volwassenen. 

 

1.2 Huidige Studie  

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of een associatie bestaat tussen de individuele en 

gecombineerde leefstijlfactoren (slaapkwaliteit, slaapduur, beweging en voeding) en mentaal 

welbevinden bij basisschoolkinderen in groep 7 en 8 in Nederland. De centrale vraagstelling in dit 
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onderzoek luidt: “Wat is de associatie tussen leefstijlfactoren slaap, beweging en voeding, zowel 

gecombineerd als individueel, en mentaal welbevinden bij basisschoolkinderen in groep 7 en 8 in 

Nederland?” In figuren 1 en 2 worden onderstaande hypotheses schematisch weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Onderzoeksmodel individuele leefstijlfactoren op mentaal welbevinden 

 

 

Figuur 2: Onderzoeksmodel gecombineerde leefstijlfactoren op mentaal welbevinden 

 

Daarbij zijn de volgende hypothesen opgesteld:  

1. Er is een negatieve associatie tussen slaapkwaliteitsscore en mentaal welbevinden.  

2. Er is een positieve associatie tussen slaapduur per nacht en mentaal welbevinden. 

3. Er is een positieve associatie tussen beweegduur per dag en mentaal welbevinden.  

4. Er is een positieve associatie tussen voedingsscore per dag en mentaal welbevinden.   

5. Er is een positieve associatie tussen leefstijlfactoren (i.e. slaapkwaliteitsscore, slaapduur per 

nacht, beweegduur per dag en voedingsscore per dag) en mentaal welbevinden.  
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2. Methode 

Dit onderzoek betreft een kwantitatief cross-sectioneel onderzoek. De leefstijlfactoren 

(slaapkwaliteit, slaapduur, beweging en voeding) betreffen de onafhankelijke variabele en mentaal 

welbevinden is de afhankelijke variabele.  

Op basis van vragenlijsten zijn de data verzameld. De kinderen ontvingen een hard copy 

vragenlijst waarin zij vragen over hun ervaren mentaal welbevinden beantwoordden. Deze gegevens 

werden gekoppeld aan de onafhankelijke variabelen: leefstijlfactoren. Ouders vulden een vragenlijst 

in over de leefstijl van hun kind middels een digitale vragenlijst, die via het platform LimeSurvey is 

opgesteld. De co-variabelen die werden meegenomen in dit onderzoek zijn leeftijd, geslacht en Body 

Mass Index (BMI). 

 

2.1 Deelnemers  

De onderzoeksgroep bestond uit basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 (leeftijd tien tot twaalf jaar). 

Nederlandse basisscholen in de regio Noord-Holland zijn benaderd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Het benodigde aantal participanten is berekend middels het programma G*Power (versie 

3.1.9.7). De powercalculatie is gebaseerd op de multivariabele regressieanalyse (zie data-analyse). In 

Gpower (versie 3.1.9.7) is gebruik gemaakt van Linear Multiple Regression: Fixed model, R2 deviation 

from zero met een power van 0,8, een alfa van 0,05 en vier voorspellers. Voor de effectgrootte is 

gebruik gemaakt van de R2 uit eerder onderzoek naar de associatie tussen leefstijlfactoren en 

cognitie bij adolescenten (Tee et al., 2018). Het onderzoek van Tee et al. (2018) komt het meest 

overeen met dit huidige onderzoek, waardoor het gebruikt is om de effectgrootte te berekenen. In 

het onderzoek van Tee et al. (2018) werden voor de gecombineerde leefstijlfactoren slaap en 

voeding op de cognitieve uitkomstvariabelen werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie een verandering 

in de R2 van respectievelijk 0,064, 0,014 en 0,011 gevonden. Dit is gemiddeld en dan komt men uit op 

een R2  van 0,030. Deze R2 is omgerekend en resulteert in een effectgrootte van f2 = 0,03, waarbij 0,02 

wordt gezien als een klein effect en 0,15 voor een gemiddeld effect; dit resulteert in een sample size 
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van n = 403. Uitgaande van één groep 7 en één groep 8 gemiddeld per school, 25 leerlingen per klas 

en een deelname van 75% werden 10 scholen benaderd.  

 

2.2 Meetinstrumenten en materialen  

Er zijn verschillende vragenlijsten gebruikt om de leefstijlfactoren slaap (onderverdeeld in 

slaapkwaliteit en -duur), beweging en voeding te meten. Deze zijn echter wel geclusterd tot één 

digitale vragenlijst voor de ouders. Voor het meten van mentaal welbevinden werd een aparte 

vragenlijst gebruikt, die op papier werd overhandigd aan de kinderen in de klas.  

 

Leefstijlfactoren 

Slaap: Child Sleep Hygiene Questionnaire (CSHQ) 

De slaapgewoonten van de kinderen is gemeten via de Child Sleep Hygiene Questionnaire (CSHQ), zie 

bijlage II. Deze 33-item vragenlijst is gevalideerd voor ouders van kinderen van vier tot tien jaar 

(Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2017a). De vragenlijst bestaat uit een totaalscore en acht 

subschalen: weerstand bij het naar bed gaan, vertraging bij het in slaap vallen, slaapduur, slaapangst, 

aantal keer dat het kind ’s nachts wakker wordt, parasomnia’s (abnormale gedragingen tijdens de 

slaap zoals angstaanvallen, slaapwandelen, nachtmerries, e.d.), afwijkende ademhaling tijdens de 

slaap en slaperigheid overdag.  Deze subschalen zijn ingedeeld volgens het onderzoek van Van 

Litsenburg et al. (2010). Tevens is informatie gevraagd over de totale slaapduur, bedtijd en tijd van 

opstaan van een kind. Hogere score op de CSHQ betekent meer slaapproblemen bij het kind. Met 

een variërende Cronbach’s Alpha van 0,47 tot 0,68 is deze vragenlijst als valide en betrouwbaar te 

noemen (Van Litsenburg et al., 2010; Waumans et al., 2010). Voor de individuele analyse van 

slaapkwaliteit op mentaal welbevinden is deze vragenlijst als continue variabelen verwerkt die 

varieert van 33 tot 99 punten. Een lagere score betekent een betere slaapkwaliteit. De score op de 

totale slaapduur – wat de gemiddelde slaaptijd per nacht aangeeft - is gebruikt om de slaapduur van 

het kind te bepalen. Deze gemiddelde slaaptijd per nacht score is tevens als continue variabelen 
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verwerkt en gebruikt om de associatie tussen gemiddelde slaapduur en mentaal welbevinden te 

achterhalen. Voor de gecombineerde leefstijlfactoren zijn deze resultaten tevens als continue 

variabelen behandeld.  

 

Beweging: Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity (SQUASH)  

Om de gebruikelijke lichamelijke activiteit te meten is de Short Questionnaire to Assess Health-

enhancing physical activity (SQUASH) gebruikt, zie bijlage III. De SQUASH is ontwikkeld in Nederland 

door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is gebaseerd op de International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Hagströmer et al., 2006). Middels de SQUASH vragenlijst is 

het mogelijk te achterhalen of een individu aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

voldoet (Mulier Instituut, 2021). De SQUASH 9-item vragenlijst voor kinderen van vier tot elf jaar 

vraagt naar de frequentie (aantal dagen per week) en duur van gebruikelijke activiteiten (gemiddelde 

tijd per dag). Het betreft een kort gevalideerde vragenlijst met een invultijd van ongeveer tien 

minuten. Met een Cronbachs Alpa variërend tussen de 0,45 en 0,96 is de vragenlijst redelijk valide en 

betrouwbaar (Wendel-Vos et al., 2003). Voor zowel de individuele analyse van beweging als de 

gecombineerde leefstijlfactoren op mentaal welbevinden is deze vragenlijst als continue variabele 

verwerkt en omgerekend naar een gemiddelde bewegingstijd per dag. 

 

Voeding: Food Frequency Questionnaire (FFQ) uit de International Study of Childhood Obesity, 

Lifestyle and the Environment (ISCOLE)  

Om het voedingspatroon in kaart te brengen is de voedingsvragenlijst uit de ISCOLE studie (I-FFQ) 

gebruikt (Saloheimo et al., 2015), zie bijlage IV. De 23-item vragenlijst vraagt om de consumptie te 

melden van onder andere frisdranken, groente, gefrituurd voedsel, met antwoordmogelijkheden van 

‘nooit’ tot ‘elke dag, meer dan eens’. In een betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek is 

betrouwbaarheids-correlatiecoëfficiënt van 0,37 en 0,78 gevonden en 

validiteitscorrelatiecoëfficiënten lager dan 0,5; hiermee is de vragenlijst betrouwbaar en valide te 
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noemen (Katzmarzyk et al., 2019). De vragenlijst is via de back-translation methode vertaald vanuit 

het Engels naar het Nederlands.  

 Voor het identificeren van de consumptiefrequentie is dezelfde werkwijze gehanteerd als in 

het ISCOLE-onderzoek van Mikkilä et al. (2015). De consumptiefrequentie is omgezet naar wekelijkse 

porties: ‘nooit’ in 0, ‘minder dan één keer per week’ in 0,5, ‘één keer per week’ in 1, 2-4 dagen per 

week in 3, ‘5-6 dagen per week in 5,5, ‘elke dag’ in 7 en ‘meer dan eens per dag’ in 10 porties per 

week. De componenten zijn volgens de schijf van vijf van het Voedingscentrum (Voedingscentrum, 

z.d.-b) ingedeeld. De eerste component is gezien als “gezonde voedingspatroon” die fruit, groente, 

donkergroene groente, oranje groenten, halfvolle of magere melk, kaas, volkoren brood of 

ontbijtgranen, vleesalternatieven en vis bevat. De tweede component is gekarakteriseerd als 

“ongezonde voedingspatroon”, waaronder zoetigheid, suiker gezoete frisdrank, light frisdranken, 

chips, friet, vruchtensap, volle melk, andere melkproducten (yoghurt, chocolademelk), energie- en 

sportdranken, ijs, gefrituurd voedsel en fastfood valt. Voor zowel de individuele analyse van voeding 

als de gecombineerde leefstijlfactoren op mentaal welbevinden is deze vragenlijst als continue 

variabelen verwerkt en omgerekend naar een gemiddelde score per dag.  

 

Uitkomstmaat 

Mentaal welbevinden: Warwick-Edenburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) 

Het ervaren mentaal welbevinden is gemeten met de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 

(WEMWBS), zie bijlage IV. Het gaat om een vragenlijst met 14 positieve stellingen waarbij de 

leerlingen aangeven in welke mate (1 = nooit tot 5 = altijd) ze dergelijke gevoelens de afgelopen twee 

weken hebben ervaren. Voorbeelden van stellingen zijn: “ik voelde me nuttig” en “ik voelde me 

vrolijk”. Een hoge mate van mentaal welbevinden ligt tussen de 61-70 punten, een gemiddelde mate 

tussen 43-60 punten en een lage mate tussen de 14-42 punten. De validiteit en interne consistentie 

van de WEMWBS (Cronbach’s alpha is 0,82) is goed te noemen (Ikink, 2012). Hoewel de vragen zijn 

getoetst bij proefpersonen van dertien jaar of ouder, lijken de vragen goed te begrijpen door 
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kinderen van negen tot twaalf jaar. Mogelijk is uitleg nodig voor de moeilijkere termen als 

‘zelfverzekerd’ en ‘optimistisch’. Om hiervan zeker te zijn is de vragenlijst bij vijf verschillende 

kinderen vanuit het eigen netwerk voorgelegd; in combinatie met de uitleg voor de moeilijkere 

termen bleken zij de vragen te begrijpen. Om die reden is gekozen deze vragenlijst in het huidige 

onderzoek in te zetten. Voor zowel in de individuele analyse als de gecombineerde leefstijlfactoren 

analyses is de score op deze vragenlijst als continue variabelen gebruikt. 

 

Covariaten: leeftijd, geslacht en BMI 

In dit onderzoek zijn leeftijd, geslacht en BMI meegenomen als covariaten. Van deze factoren werd 

verwacht dat ze invloed uitoefenen op de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 

Gezondheidsgedrag blijkt namelijk sterk gerelateerd aan leeftijd en geslacht (Deeks et al., 2009). 

Hoewel BMI niet per definitie alles zegt over de hoeveelheid lichaamsvet, en deze ook minder goed 

correleert bij kinderen dan bij volwassenen, is het algemeen bekend dat de gezondheidsrisico’s 

toenemen naarmate sprake is van een hoge(re) BMI (Van der Meer et al., 2009) en is er een 

duidelijke associatie gevonden tussen BMI en mentaal welbevinden (Tsiros et al., 2009). De 

covariaten leeftijd en BMI zijn meegenomen als continue variabelen, geslacht betreft een dichotome 

variabele.  

 

2.3 Procedure 

Na ethische goedkeuring van de Ethische Commissie van de Open Universiteit (cETO) zijn er tien 

Nederlandse basisscholen benaderd in Noord-Holland. Na goedkeuring van de deelnemende scholen 

zijn leerlingen en ouders van groep 7 en 8 geïnformeerd over het doel van het onderzoek middels 

een informatiebrief, zie bijlage I. Als bijlage is het toestemmingsformulier bijgevoegd waarin ouders 

konden aangeven of zij en hun kind wilden deelnemen aan het onderzoek. Hiervoor werd twee 

weken bedenktijd gegeven.  
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 De deelnemende ouders hebben een digitale vragenlijst via LimeSurvey ontvangen. Deze 

vragen richtten zich op de leefstijlfactoren van hun kind: inzake hun slaap, beweging en voeding. De 

deelnemende kinderen ontvingen een hard copy vragenlijst in de klas die zich richtte op hun ervaren 

mentaal welbevinden. De kinderen hebben deze vragenlijst tijdens een les ingevuld. Niet 

deelnemende kinderen gingen verder met hun schoolwerk.  

De afnameperiode was van januari tot en met februari 2022, binnen deze periode zijn de 

scholen zelf vrij om te plannen wanneer de leerlingen op school de vragenlijst invullen. Er is gekozen 

voor de afnameperiode na november omdat de kinderen dan weer in het schoolritme zitten na de 

zomervakantie en al redelijk gewend zijn in de nieuwe groep. De leerkrachten ontvingen instructie 

over de afname van de vragenlijst van de onderzoekers. Op basis van deze informatie gaf de 

leerkracht een korte uitleg over de vragenlijst aan de kinderen, waarna de kinderen deze zelfstandig 

konden invullen. De leerkracht was gedurende het invullen van de vragenlijst in de klas ter 

ondersteuning en voor de begeleiding van de leerlingen die niet deelnemen aan het onderzoek. De 

onderzoekers zijn niet aanwezig geweest tijdens de afname van de vragenlijsten.  

 Wegens privacy redenen zijn alle data gecodeerd. De mentaal welbevinden vragenlijst 

bevatte een voorblad met daarop de volledige naam van een kind, in combinatie met een persoonlijk 

toegewezen code. Alleen de code werd op de ingevulde vragenlijst genoteerd en opgenomen in de 

database. Tijdens de data-analyse is er gewerkt met de codering ter verwijzing naar een deelnemer. 

Het voorblad met alle persoonlijke informatie is op een veilige manier vernietigd.  

 

2.4 Data-Analyse  

De statistische analyses zijn middels het programma IBM SPSS Statistics 25 uitgevoerd. Als eerste 

werden de data op missende waarden, uitbijters en normaliteit gecontroleerd. Geslacht werd 

dummy gecodeerd. Voor de beschrijving van de vragenlijstscores werden gemiddelden en 

standaarddeviaties (SD) berekend. De vragenlijsten zijn middels een betrouwbaarheidsanalyse op 

hun interne consistentie getoetst; een Cronbach’s Alpha van > ,70 werd als betrouwbaar gezien 
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(Field, 2017). Om te controleren of dezelfde onderliggende componenten naar voren kwamen en/of 

dezelfde vragen op de componenten laadden voor “gezonde voeding” en “ongezonde voeding” is er 

een Principal Factoring Analyses (PFA) met een schuine (oblimin) rotatie uitgevoerd (Field, 2017). Een 

oblimin (schuine) rotatie maken correlaties tussen factoren mogelijk. Een schuine rotatie produceert 

schattingen van correlaties tussen factoren en het produceert oplossingen met een betere 

eenvoudige structuur wanneer wordt verwacht dat factoren correleren (Fabrigar et al., 1999). Tevens 

leent de factoranalyse zich voor het exploreren van dimensionaliteit. De verwachting was dat deze 

namelijk hoger is dan één. Het aandeel variantie tussen variabelen die gemeenschappelijke variantie 

hebben is getoetst middels de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test. De variabelen die onvoldoende op de 

twee componenten laadden zijn verwijderd om vervolgens de PFA opnieuw uit te voeren totdat twee 

solide componenten overbleven. Met de aangepaste componenten voor de voedingsscore zijn de 

vervolganalyses uitgevoerd.  

Er is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd om de samenhang tussen de individuele 

leefstijlfactor (slaapkwaliteit, slaapduur, beweging en voeding gezond en voeding ongezond) en 

mentaal welbevinden vast te stellen. Hierbij werden zowel de individuele leefstijlfactoren als mentaal 

welbevinden als een continue variabele gebruikt. Om de gecombineerde associatie van leefstijl 

(slaapkwaliteit, slaapduur, beweging en voeding) op mentaal welbevinden te meten werd een 

multivariabele regressieanalyse (MRA) gebruikt. Hierbij werden zowel de afhankelijke variabele, 

mentaal welbevinden, als de leefstijlfactoren (beweging, slaapkwaliteit, slaapduur en voeding) als 

continue variabelen gehanteerd. Doordat de bewegingsvragenlijst ‘open vragen’ zijn bestaat de kans 

op extreme uitbijters. Om de impact van deze uitbijters op de uitkomst van zowel de lineaire analyse 

als de MRA te toetsen is er een logtransformatie gedaan. De logtransformatie maakt grote waarden 

significant kleiner terwijl de kleine waarden slechts marginaal kleiner worden, hierdoor heeft een 

logtransformatie het potentieel om verdelingen die scheef verdeeld zijn meer symmetrisch te 

maken. Vervolgens is er met zowel de originele bewegingstijd per dag als de logtransformatie een 
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regressieanalyse op mentaal welbevinden uitgevoerd. De variabelen leeftijd, geslacht en BMI zijn als 

covariaten meegenomen. Het significantieniveau voor alle tests is ingesteld op p < ,05. 

 

3. Resultaten 

Er zijn in totaal 32 Nederlandse basisscholen in regio Noord-Holland benaderd voor deelname aan 

het onderzoek. De directeuren van tien van deze scholen gaven toestemming tot deelname. 

Vervolgens zijn op de tien deelnemende basisscholen ouders van leerlingen van groepen 7 en 8 

benaderd voor deelname aan het huidige onderzoek, dit betrof een populatie van ongeveer 590 

leerlingen en ouders. Na een uitstel van de inleverdatum wegens een Covid-19 golf op de scholen, 

zijn er uiteindelijk 163 toestemmingsverklaringen ontvangen. Tijdens de afnameperiode zijn er drie 

herhalingsoproepen gedaan en een verloting van (extra) boekenbonnen. Dit heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat 84 ouders de digitale vragenlijst (gedeeltelijk) hebben ingevuld en 153 leerlingen de 

WEMWBS vragenlijst. Doordat de dataset pas compleet is bij antwoorden van zowel de ouders als de 

kinderen, zijn de analyses gebaseerd op 84 respondenten; waarvan 39% jongens (n = 33) en 61% 

meisjes (n = 51).  

In tabel 1 is een overzicht van de beschrijvende statistieken weergegeven, aanvullend geeft 

tabel 2 een overzicht van de acht subschalen van slaapkwaliteit. Er bleken bij verschillende 

vragenlijsten missende waarden te zijn, waardoor de totale respondenten bij sommige 

leefstijlfactoren lager ligt. Binnen de subschalen van slaapkwaliteit werd slaperigheid overdag het 

meest gerapporteerd als een probleem (10%). De gemiddelde bedtijd was 20:00 uur (tussen 18:30 en 

22:30 uur) en de gemiddelde ontwaaktijd was 07:00 uur (tussen 06:00 en 08:00 uur). De gemiddelde 

slaapduur was 9,69 uur (tussen 7,5 uur en 11 uur). De gemiddelde totaalscore op bewegingsduur per 

dag was 3,7 uur. Kijkend naar de aanbevolen voedingspatronen geeft 88% aan minimaal 5-6 dagen 

per week fruit te nuttigen en 89% minimaal 5-6 dagen per week groente. Daar tegenover staat dat 

22% van de ouders aangeeft dat hun kind twee dagen of meer cola of suikerhoudende dranken per 



Associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden  24 

week drinken. Tot slot scoorden 15 leerlingen hoog op mentaal welbevinden (WEMWBS >61), 59 

scoorden gemiddeld (WEMWBS 43-60) en 5 scoorden laag (WEMWBS <42). 

Voor de ISCOLE voedingsvragenlijst is er een PFA uitgevoerd met de 23 variabelen en oblimin 

(schuine) rotatie. Dit huidig onderzoek bleek volgens de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test net 

acceptabel om een factoranalyse uit te voeren, KMO = ,51 ("slecht" volgens Hutcheson & Sofroniou, 

1999). Om een PFA te mogen uitvoeren is een minimale score van 0,5 nodig op de KMO test. 

Bartlett's test of sphericity was significant (p < ,01) wat een voldoende hoge correlatie tussen de 

variabelen liet zien voor een factoranalyse. De Bartlett's Test of Sphericity test of de redundantie 

tussen de variabelen voldoende samengevat kunnen worden met een klein aantal factoren. De PFA 

liet twee componenten zien met een eigenwaarden van boven de Kaiser's criterium van 1, deze 

componenten verklaarden gezamenlijk 38,42% van de variantie. Zeven componenten laadden op 

geen van de twee componenten: kaas, vis, sportdranken, energiedrank, volle melk, halfvolle melk en 

taart. Deze componenten zijn dan verwijderd en de factoranalyse is opnieuw uitgevoerd. De 

resultaten verbeterden de KMO naar = ,62 (“middelmatig” volgens Hutcheson & Sofroniou, 1999). 

Bartlett's test of sphericity was nog steeds significant (p < ,01). Deze twee componenten worden 

geselecteerd en tabel 3 laat de factorladingen in de patroonmatrix zien. De factorladingen op de 

componenten suggereren dat de eerste component door "voeding gezond" wordt gerepresenteerd, 

de tweede component door "voeding ongezond”. Enkel zoetigheid heeft een hogere samenhang met 

“voeding gezond”. Toch is er gekozen om deze onder component twee te scharen doordat het 

algemeen bekend is dat zoetigheid niet bij een gezonde voedingspatroon behoort. Daarnaast is er bij 

een aantal variabele lage samenhang te zien (score is < ,5). Bij component 1 betreft dit volkoren 

brood of ontbijtgranen. Deze variabele is behouden omdat brood een belangrijk onderdeel uitmaakt 

van de Nederlandse voedingsconsumptie per dag (Voedingscentrum, z.d.-c). Binnen de tweede 

component geldt dit voor cola, cola light en andere melkproducten. Ook deze drie variabelen zijn 

behouden doordat deze voedingsmiddelen veel worden genuttigd binnen alle leeftijdscategorieën in 
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Nederland (Visser, 2016) en zoals eerder gesteld ook binnen dit huidig onderzoek; tevens laat het 

weglaten van deze vier variabelen geen verbeterde KMO waarde zien. 

 

Tabel 1  

Beschrijvende statistieken individuele leefstijlfactoren en mentaal welbevinden 

 n M SD 

Score WEMWBS - ervaren mentaal welbevinden 79 53,97 7,43 

Score CSHQ - slaapkwaliteit 80 48,95 3,85 

Score CSHQ - slaapduur per dag in minuten 80 581,38 43,45 

Score SQUASH - bewegingstijd per dag in minuten 78 221,58 161,20 

Score I-FFQ - inname gezonde voeding per dag 84 38,10 10,33 

Score I-FFQ - inname ongezonde voeding per dag 84 17,37 6,58 

Leeftijd in jaren 84 11,07 0,74 

Body Mass Index (BMI) 84 16,98 2,64 

 

 

Tabel 2  

Beschrijvende statistieken slaapkwaliteit onderverdeeld in de acht subschalen 

 n M SD 

Weerstand bij het naar bed gaan 80 6,56 1,49 

Vertraging bij het in slaap vallen 80 1,65 0,79 

Slaapduur 80 3,49 1,03 

Slaapangst 80 5,76 1,54 

Nachtelijk wakker worden 80 4,54 0,94 

Parasomnia’s 80  6,00 1,22 

Afwijkende ademhaling tijdens de slaap 80 3,12 0,40 

Slaperigheid overdag 80 11,43 2,40 
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Tabel 3 

Patroonmatrix van de Principal Factor Analysis voor voeding* 

 Component 1 Component 2 

Groente ,761  

Fruit ,632  

Vleesalternatieven (bonen, linzen, tofu, eieren, pindakaas, enz.) ,620  

Oranje groenten (wortelen, pompoen, zoete aardappel, enz.) ,594  

Donkergroene groenten (broccoli, spinazie, enz.) ,567  

Zoetigheid (snoep ,545 ,352 

Volkoren brood of ontbijtgranen (havermout, muesli, enz.) ,418  

Frietjes  ,639 

Vruchtensap  ,606 

Fastfood (pizza, hamburgers, enz.)  ,553 

Chips  ,552 

IJs  ,540 

Gefrituurd voedsel (frikandel, bitterballen, enz.)  ,518 

Gewone cola of frisdranken die suiker bevatten  ,428 

Cola light  ,399 

Andere melkproducten (yoghurt, chocolademelk, pudding, enz.).  ,385 

Extractiemethode: Principal Component Analysis.  

Rotatie methode: Oblimin met Kaiser-normalisatie.a 

a. Rotatie geconvergeerd in 7 iteraties. 

* Exclusief componenten kaas, vis, sportdranken, energiedrank, volle melk, taart, halfvolle melk 

 
 

In gemiddelde beweegduur per dag werden enkele extreme uitbijters geconstateerd (>700 

minuten bewegen per dag). De antwoorden van deze zes uitbijters zijn gecontroleerd en op 

individueel niveau aangepast, zie bijlage VI. Na deze zes aanpassingen bleven er duidelijke uitbijters 

bestaan en was de spreiding voornamelijk links verdeeld. Om de impact van deze uitbijters te 

controleren zijn er aanvullende logtransformatie analyses uitgevoerd.   

De betrouwbaarheid van de vragenlijsten werd middels een Cronbach’s alpha getoetst. De 

schaal voor mentaal welbevinden (veertien items, α = ,86) en slaapkwaliteit (32 items, α = ,82) 

kennen een betrouwbare consistentie (α > ,70), terwijl voeding (23 items, α = ,53) een 
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onbetrouwbare consistentie kent. Na verwijdering van de zeven voeding items (zie boven), naar 

aanleiding van de factoranalyse, is de Cronbach’s alpha verbeterd en twijfelachtig te noemen (16 

items, α = ,20). Doordat voor slaapduur de data op basis van één vraag is herleid en de 

bewegingsvragenlijst continue maten betreft kunnen hier geen Cronbach’s alpha voor worden 

berekend.  

 

3.1 De associatie tussen individuele leefstijlfactoren en mentaal welbevinden  

Uit de lineaire regressieanalyses blijkt geen van de individuele leefstijlfactoren significant 

geassocieerd te zijn met mentaal welbevinden score (alle p > 0,31; zie tabel 4). Uit de 

regressieanalyses bleek dat slaapkwaliteit 3,8% van de variantie in mentaal welbevinden verklaart, 

slaapduur 4,4%, gezonde voeding 3,3% en ongezonde voeding 3%. Een logtransformatie op de data 

binnen de bewegingsvragenlijst gaf geen (sterkere) significantie en/of correlatie op.  

 

3.2 De associatie tussen de gezamenlijke leefstijlfactoren en mentaal welbevinden  

Uit de multiple-regressieanalyse (MRA) blijkt dat de gezamenlijke leefstijlfactoren geen significante 

associatie hebben met mentaal welbevinden score, weergegeven in tabel 5. De correlatiecoëfficiënt 

is ,262 en het regressiemodel verklaart 6,9% van de variantie (R2 = ,069); het model is niet significant 

F (8,63) = ,58, p = ,79. Er zijn geen VIF-waarden die substantieel groter is dan 1 en de residuen zijn 

normaal verdeeld wat aangeeft dat er geen aanwijzingen zijn voor multicollineariteit.  
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Tabel 4 

Lineaire regressie analyses van de individuele leefstijlfactoren en mentaal welbevinden, inclusief 

covariaten 

Verklarende variabele n Β SE B p R2 

Slaapkwaliteit 75 -,09 0,22 ,45 ,038** 

    Geslacht* 75 -,14 1,69 ,35  

    Leeftijd 75 -,06 1,2 ,63  

    Body Mass Index (BMI) 75 -,06 0,33 ,63  

Slaapduur per dag in minuten 75 ,12 0,02 ,31 ,044** 

    Geslacht* 75 -,15 0,17 ,20  

    Leeftijd 75 -,08 1,17 ,48  

    Body Mass Index (BMI) 75 -,05 0,32 ,69  

Beweging per dag in minuten 73 -,08 0,01 ,50 ,027** 

    Geslacht* 73 -,17 1,85 ,57  

    Leeftijd 73 -,12 1,36 ,32  

    Body Mass Index (BMI) 73 -,05 0,35 ,66  

Inname gezonde voeding per dag 73 -,09 0,10 ,43 ,033** 

    Geslacht* 73 -,09 1,75 ,47  

    Leeftijd 73 -,09 1,17 ,42  

    Body Mass Index (BMI) 73 -,10 0,32 ,35  

Inname ongezonde voeding per dag 73 -,06 0,14 ,62 ,030** 

    Geslacht* 73 -,10 1,79 ,41  

    Leeftijd 73 -,09 1,17 ,43  

    Body Mass Index (BMI) 73 -,09 0,33 ,43  

Noot: de vier analyses zijn als vijf separate analyses uitgevoerd en resultaten zijn in één tabel 

opgenomen.  

*: Meisjes ten opzichte van jongens 

**: Betreft R2 van de individuele leefstijlfactoren 
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Tabel 5 

Multiple regressie analyse van de gecombineerde leefstijlfactoren en mentaal welbevinden, inclusief 

covariaten  

Verklarende variabele B SE B β p 

Slaapkwaliteit -,12 0,24 -0,07 ,61 

Slaapduur ,02 0,02  0,12 ,36 

Beweging -,00 0,01 -0,07 ,58 

Voeding Gezond -,06 0,10 -0,07 ,57 

Voeding Ongezond -,12 0,16 -0,10 ,44 

Geslacht* -2,27 1,84 -0,16 ,22 

Leeftijd -1,62 1,38 -1,15 ,24 

Body Mass Index 

(BMI) 

-,15 0,35 -0,05 ,67 

Noot: N = 72. Correlatie is significant p < ,05 (tweezijdig). R2 = ,069. 

*: Meisjes ten opzichte van jongens 

 

4. Discussie 

De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidde: “Wat is de associatie tussen leefstijlfactoren slaap, 

beweging en voeding, zowel gecombineerd als individueel, en mentaal welbevinden bij 

basisschoolkinderen in groep 7 en 8 in Nederland?”. In eerste instantie zijn de individuele associaties 

tussen leefstijlfactoren en mentaal welbevinden onderzocht om vervolgens de gezamenlijk associatie 

te achterhalen.  

Allereerst werd er gehypothetiseerd dat zowel slaapkwaliteit (hypothese 1) als slaapduur 

(hypothese 2) significant geassocieerd zouden zijn met mentaal welbevinden. Deze hypothesen 

werden niet bevestigd, beide associaties waren niet significant. Voor zover bekend is geen eerder 

onderzoek verricht naar de associatie van slaap (-duur en -kwaliteit) en mentaal welbevinden bij 

kinderen. Wel blijkt uit recente studies bij (jong)volwassenen dat slaapkwaliteit en -duur de sterkste 

leefstijlvoorspeller is van een verlaagd mentaal welbevinden (Wickham et al., 2020), wat een 

bevestiging is van eerdere onderzoeksresultaten (Bassett et al., 2015; Di Benedetto et al., 2020). Een 

mogelijke verklaring voor deze discrepantie tussen de eerdere studies en de huidige studie is het 
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aantal deelnemers. Het huidig onderzoek had slechts 84 deelnemers, terwijl andere studies hogere 

deelnemersaantallen hadden, bijvoorbeeld Wickham et al. (2020) 1111 deelnemers en Di Benedetto 

et al. (2020) 355 deelnemers. Mogelijkerwijs was het huidig onderzoek ‘underpowered’ – het 

onvoldoende verkrijgen van deelnemers/datapunten om zinvolle conclusies te trekken - en was er 

wel een significante associatie gevonden met meer deelnemers. Een andere mogelijke verklaring zijn 

de kenmerken van de doelgroep. De eerder genoemde onderzoeken zijn uitgevoerd bij 

(jong)volwassenen terwijl in huidig onderzoek de doelgroep (basisschool)kinderen zijn. Uit het 

onderzoek van Koopman-Verhoeff et al. (2019) blijkt het effect van familieritme op het (slaap)ritme 

van kinderen groot. Ouders hebben in grote mate invloed wanneer (basisschool)kinderen naar bed 

gaan. Indien de ouders een gedegen ritme aanhouden kan dit positief effect hebben op onder andere 

de bedtijd van hun kinderen. Dit effect verzwakt zodra het kind in de puberteit komt doordat ouders 

zich minder met het slaapritme van hun kind bemoeien (Boer, 2013). In het huidig onderzoek is 

mogelijk te weinig spreiding in slaapduur aanwezig. Meer verscheidenheid in gemiddelde slaapduur 

is terug te vinden bij oudere kinderen (Wickham et al., 2020; Di Benedetto et al., 2020). Aanvullend is 

het mogelijk dat het effect van het familieritme versterkt is door de periode waarin dit onderzoek is 

uitgevoerd, namelijk tijdens een lockdown vanwege COVID-19. Hierdoor hebben ouders 

thuisonderwijs moeten bieden aan hun schoolgaande kinderen. Uit onderzoek van FNV blijkt dat 40% 

van de werkende ouders hun eigen werk in de avonduren moesten compenseren door het bieden 

van thuisonderwijs (Jansen & Plantinga, 2020). Het is aannemelijk te stellen dat ouders hierdoor een 

strakker familieritme hebben opgesteld om aan hun verplichtingen te voldoen - waar op tijd naar bed 

gaan een belangrijk onderdeel van uitmaakt. In de huidige studie hebben de kinderen voldoende 

slaapuren per nacht (>9 uur) en weinig slaapproblemen; tevens ervaren zij een gemiddeld tot hoog 

mentaal welbevinden (88% >43 WEMWBS). In het huidige onderzoek bleek dat slaapkwaliteit en 

slaapduur respectievelijk 3,8% en 4,4% van de variantie in mentaal welbevinden verklaart en de 

gecombineerde leefstijlfactoren respectievelijk 6,9%, terwijl in de studie van Wickham et al. (2020) 

38% van de variantie in mentaal welbevinden verklaard. Mogelijkerwijs is de associatie tussen slaap 
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en mentaal welbevinden bij kinderen zwak of zwakker ten opzichte van een oudere doelgroep, 

waardoor in huidige studie geen significantie is gevonden. 

De derde hypothese stelde een positieve associatie tussen gemiddelde beweegduur per dag 

en mentaal welbevinden. In deze studie is echter geen significante associatie gevonden waardoor 

ook deze hypothese niet bevestigd kan worden. Hoewel er naar ons weten geen onderzoek gedaan is 

naar de associatie van beweging en mentaal welbevinden bij kinderen, zijn er wel significante 

associaties gevonden tussen beweging en mentale gezondheid bij kinderen (Cerrillo-Urbina et al., 

2015; Mehren et al., 2020; Nigg et al., 2021; Rodriguez-Ayllon et al., 2019) en daarnaast blijkt 

beweging wel geassocieerd te zijn met betere mentaal welbevinden bij volwassenen (Costigan et al., 

2019; Ghrouz et al., 2019; Leskošek et al., 2014; Senaratne et al., 2021; Zhang & Chen, 2018;2019; 

Zubala et al., 2017). Aanvullend bleek uit het onderzoek van Wickham et al. (2020) dat weinig 

lichamelijke activiteit de op een na sterkste leefstijlvoorspeller is voor een verlaagd mentaal 

welbevinden bij volwassenen. Kijkend naar de associatie tussen beweging en mentale gezondheid bij 

kinderen werd in het onderzoek van Nigg et al. (2021) een klein tot middelgroot positief effect van 

beweging op mentale gezondheid aangetoond. In verschillende meta-analyses en systematische 

reviews werden ook positieve effecten van beweging op mentale gezondheid gevonden, echter in 

veel van de geïncludeerde studies werden kleine effecten gevonden en veel studies waren 

methodologisch zwak (Cerrillo-Urbina et al., 2015; Mehren et al., 2020; Rodriguez-Ayllon et al., 

2019). Desalniettemin zou beweging een aanvullende beschermende factor kunnen zijn voor de 

mentale gezondheid. Zoals eerder aangegeven hebben mentale gezondheid en mentaal welbevinden 

enige conceptuele overlap, en kan worden gesuggereerd dat de positieve associatie ook geldt voor 

mentaal welbevinden. Met voorzichtigheid kan worden gesteld dat door de relatief zwakke associatie 

tussen beweging en mentaal welbevinden én de relatief kleine sample size binnen huidig onderzoek 

dat de huidige studie te klein was om deze zwakke associatie aan te tonen. Aanvullend is er, in 

tegenstelling tot het huidig onderzoek, bij de studies onder volwassenen van Costigan et al. (2019), 

Senaratne et al. (2021) en Wickham et al. (2020) gebruik gemaakt van een accelerometer. Een 
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accelerometer kan objectief de duur en intensiteit van beweging meten en wordt het risico van 

vooringenomenheid die wordt geassocieerd met zelfrapportages verlagen (Senaratne et al., 2021). In 

het huidige onderzoek is daarentegen de bewegingsduur middels zelfrapportage opgevraagd, dit 

heeft mogelijk tot inaccurate gegevens geleid. In huidig onderzoek is er namelijk sprake van veel 

uitbijters met hoge bewegingstijd per dag, hierdoor bleek 96% van de deelnemers te voldoen aan de 

bewegingsrichtlijnen terwijl dit bij nationaal onderzoek 2021 een stuk lager ligt, namelijk 62% bij 

soortgelijk doelgroep (RIVM, 2022). Tevens is uit huidig onderzoek gebleken dat 88% al een 

gemiddeld tot hoog mentaal welbevinden heeft (WEMWBS >43), dat in combinatie met een hoog 

bewegingspercentage, mogelijk leidt tot een gebrek aan spreiding in de data waardoor een associatie 

minder goed aantoonbaar is. Mogelijk was er wel een significante associatie gevonden indien er 

meer kinderen in de sample waren die minder bewegen en dichter bij de resultaten van het 

nationaal onderzoek zaten.  

De vierde hypothese stelde dat er een positieve associatie bestaat tussen gemiddelde 

voedingsscore per dag en mentaal welbevinden. Ook deze hypothese kan niet worden bevestigd daar 

geen significante associatie is gevonden, in tegenstelling tot een recente studie van Hayhoe et al. 

(2021). Zij vonden een significante positieve associatie tussen een gezonder voedingspatroon en 

mentaal welbevinden bij basisschool en middelbare school leerlingen; hierbij was een gezonder 

voedingspatroon gebaseerd op een hogere (gecombineerde) consumptie van groenten en fruit, 

nuttigen van ontbijt en lunch waaronder toast, cornflakes, yoghurt, fruit en ei. Een mogelijke 

verklaring voor deze discrepantie is het door ons gebruikte voedingsinstrument en de vragenlijst om 

mentaal welbevinden te meten. Opvallend onderscheid is de discrepantie in verklarende variantie: 

het onderzoek van Hayhoe et al. (2021) vond een R2 van 23,6% binnen hun MRA terwijl in huidig 

onderzoek een R2 werd gevonden van ongeveer 6,9%. Dit lijkt te suggereren dat het gebruikte 

onderzoeksmethode in huidige studie van lage kwaliteit is. Hayhoe et al. (2021) hebben niet de 

WEMWBS maar de Stirling Children’s Well-being Scale (SCWS) gebruikt om mentaal welbevinden te 

meten voor basisschoolkinderen. De WEMWBS is gebruikt voor de middelbare scholieren in het 
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onderzoek van Hayhoe et al. (2021). Dit lijkt te suggereren dat de SCWS een beter meetinstrument is 

voor de doelgroep basisschoolkinderen. Hoewel de WEMWBS voor huidig onderzoek op 

begrijpbaarheid is gecontroleerd bij kinderen van negen tot twaalf jaar, is dit instrument enkel 

getoetst bij proefpersonen van dertien jaar of ouder op groter en wetenschappelijke schaal (Ikink, 

2012). De SCWS is daarentegen ontwikkeld voor kinderen van acht tot vijftien jaar (Liddle & Carter, 

2015). Mogelijk zijn de vragen SCWS beter te begrijpen voor basisschoolkinderen ten opzichte van de 

WEMWBS. Tevens hebben Hayhoe et al. (2021) meerdere covariaten meegenomen die gerelateerd 

zijn aan onder andere voeding (zoals gewichtstevredenheid), gezondheid (zoals handicap status, 

langdurige ziekte), woon- en thuissituatie (zoals het hebben van een eigen slaapkamer, rookstatus 

van de ouders) en nadelige ervaringen (zoals veilig voelen op school, het veilig voelen thuis, of ze 

gepest worden). Dergelijke covariaten zijn in huidig onderzoek niet meegenomen. Hoewel ouders 

een grote rol spelen bij het voedingspatroon van een basisschoolkind, kunnen verschillende externe 

factoren ook een rol spelen (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2017b). Mogelijk is er geen 

significantie gevonden omdat er meer variabelen een grote rol spelen bij het voedingspatroon van 

basisschoolkinderen en deze variabelen niet zijn meegenomen in huidig onderzoek. Tevens is de 

vragenlijst in huidig onderzoek via de back-translation methode vertaald naar het Nederlands. Het is 

mogelijk dat de vragenlijst niet alle veel genuttigde voedingsitems aantoont van een Nederlandse 

negen tot elf jarige. De I-FFQ is namelijk nog niet gevalideerd in Nederland en er waren wel 

verschillen gevonden tussen landen in het onderzoek van Mikkilä et al. (2015). Dit lijkt bevestigd door 

de onbetrouwbare consistentie van de voedingsvragenlijst (23 items, α = ,53). 

De vijfde hypothese stelde dat er een positieve associatie bestaat tussen de gecombineerde 

leefstijlfactoren (i.e. slaapkwaliteitsscore, slaapduur per nacht, beweegduur per dag en 

voedingsscore  per dag) en mentaal welbevinden. Hoewel het een kracht van deze studie is dat het 

meerdere gezondheidsgedragingen tegelijk heeft onderzocht, kan de hypothese niet worden 

bevestigd, ook hier is geen significante associatie gevonden. Dit in tegenstelling tot het onderzoek 

van Prendergast et al. (2016). Zij toonden aan dat de kans op het bereiken van optimaal welbevinden 



Associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden  34 

toeneemt met het aantal gezonde leefstijlgedragingen. Het onderzoek van Prendergast et al. (2016) 

is echter wel gebaseerd op volwassenen en de leefstijlfactoren waren gedichotomiseerd naar 

‘gezond’ en ‘ongezond’, hierdoor is het mogelijk dat de resultaten onnauwkeuriger is. Daarnaast kan 

worden beargumenteerd dat er andere associaties een significante impact hebben op mentaal 

welbevinden, zoals sociaaleconomische achtergrond, opleidingsniveau van de moeder (Datar et al., 

2006), sociale vaardigheden en sociale ondersteuning (Dierk et al., 2006). Dit onderzoek heeft deze 

variabele niet opgenomen. Vervolgonderzoek zouden deze covariaten mee kunnen nemen om hun 

impact inzichtelijk te maken. Een aanvullende belangrijke factor voor de discrepantie in resultaten 

van huidig onderzoek ten opzichte van de eerder genoemde studie was de wereldsituatie: COVID-19. 

Dit onderzoek is tijdens een pandemie uitgevoerd. Dit heeft invloed gehad op de hoeveelheid 

respondenten voor dit onderzoek. Door het bieden van thuisonderwijs is er veel druk gekomen op 

ouders die thuisonderwijs moesten bieden voor hun kinderen (Jansen & Plantinga, 2020). Deze druk 

kan ertoe geleid hebben dat ouders niet bereid waren om deel te nemen aan dit onderzoek. Ook 

ontbreken een aantal deelnemers voor de mentaal welbevinden vragenlijst doordat kinderen afwezig 

waren wegens de ziekte. Dit zorgde, zoals al eerder gesteld, voor de ongewenste ‘underpower’ van 

dit onderzoek. Tevens blijkt uit recent onderzoek dat COVID-19 een verandering van 

leefstijlgedragingen teweeg heeft gebracht van basisschoolkinderen (Maximova et al., 2022). Zo 

bleken kinderen meer te snoepen, later naar bed te gaan en later wakker te worden. Deze wijziging 

in leefstijlgedragingen laat alsnog geen associatie zien met mentaal welbevinden, maar het is 

mogelijk dat de impact van deze wijziging pas op langere termijn zichtbaar is. Op basis van deze 

studie kan met voorzichtigheid worden gesteld dat de drie leefstijlfactoren (slaap, beweging en 

voeding) een minimale impact hebben op mentaal welbevinden.  

 

Praktische implicaties en aanbevelingen 

Niet alle deelnemers vulden de gehele vragenlijst in, sommige deelnemers stopten halverwege, dit 

zou kunnen betekenen dat de vragenlijst voor sommige deelnemers te lang was. Verder bleek bij het 
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scoren van de SQUAH dat sommige deelnemers dermate hoge gemiddelde beweegduur te hebben, 

dat het waarschijnlijk lijkt dat ze niet het aantal uren per dag, maar het aantal uren per week 

invulden. Voor verder onderzoek is het dus raadzaam waar mogelijk de vragenlijst in te korten en te 

verduidelijken. Tevens wordt aanbevolen om bij vervolgonderzoek gebruik te maken van objectieve 

maten, zoals accelerometergegevens om het aantal uren slapen en lichamelijke activiteit 

(nauwkeurig) te meten.  

De informatie- en toestemmingsverklaringen zijn door de leerkrachten aan de leerlingen 

uitgedeeld. Hierdoor zijn mogelijk niet alle brieven afgegeven en te laat of niet retour gekomen. Om 

meer actieve toestemming te verkrijgen is het persoonlijk afgeven van de brieven aan de ouders een 

betere manier (Totura et al., 2017). Echter het was niet mogelijk om langs de scholen te gaan wegens 

de COVID-19 pandemie. De scholen waren in principe gesloten voor ouders en niet-leerlingen. 

Tevens liepen de onderzoekers tegen de beperkte betrokkenheid van de scholen aan wegens de 

hoge werkdruk die scholen ervaren (RTL Nieuws, 2021). Wegens de COVID-19 pandemie moesten de 

leerkrachten schakelen tussen regulier en thuisonderwijs. Ook stonden de feestdagen voor de deur: 

leerkrachten waren druk bezig met de komst van Sinterklaas en Kerst. Hierdoor bleken leerkrachten 

geen additionele taken op zich te willen nemen. De scholen die wel akkoord hebben gegeven gaven 

aan geen extra uren te kunnen besteden. Dit had tot gevolgd dat een derde van de scholen wilden 

meedoen en daarvan ongeveer 25% toestemmingsverklaringen van ouders en leerlingen werden 

geretourneerd. Dit resulteerde in slechts 21% van de benodigde deelnemers voor voldoende ‘power’.   

Ook is het aan te raden om het onderzoek te herhalen tijdens ‘reguliere’ omstandigheden 

waarbij er geen sprake is van een pandemie en/of lockdown situaties. Hierdoor is de manier van 

leven van mensen op hun kop waardoor de data geen weergave van de werkelijkheid is maar eerder 

een speciale omstandigheid.  

Het doel van dit onderzoek was om meer informatie te verkrijgen over de associatie tussen 

leefstijlfactoren en mentaal welbevinden bij basisschoolkinderen in groep 7 en 8. Hierbij zijn 

geslacht, leeftijd en BMI opgenomen als covariaten. Sociaal economische status (SES) en 
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opleidingsniveau van de ouders is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, welke eventueel wel 

een rol kunnen spelen bij de mate van mentaal welbevinden (Datar et al., 2006; Dierk et al., 2006; 

Winkleby et al., 1992). In dit onderzoek zijn de deelnemende scholen in goede buurten gevestigd met 

een goed aanzien. Uit recent onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau van ouders van invloed zijn op 

het gedrag en schoolprestaties van het kind (Elffers, 2022). Mogelijk geldt dezelfde invloed op de 

leefstijl van de kinderen. In een vervolgonderzoek is het goed om meer verschillende schoollocaties 

onderdeel uit te laten maken waarbij de diversiteit van mensen groter is, onder andere met een 

lagere SES. Op deze manier kunnen de verschillen in kaart worden gebracht.  

Aanvullend en vervolgonderzoek naar de associatie van leefstijlfactoren en mentaal 

welbevinden bij kinderen is van maatschappelijk belang. Ondanks dat er geen significante associaties 

zijn gevonden in dit onderzoek, is het belangrijk om beter (be)grip te krijgen op mentaal 

welbevinden. Het mentaal welbevinden van zowel kinderen als jongeren staat namelijk onder druk 

wat hun (school)ontwikkeling en plezier van leven negatief kan beïnvloeden (Nederlands 

Jeugdinstituut, z.d.). Vanuit de overheid (macro niveau) is het belangrijk om in eerste instantie 

bewustzijn te creëren voor mentaal welbevinden, maar ook de invloed van leefstijlgedragingen, daar 

dit onlosmakelijk met elkaar in verbinding staat. De overheid kan ondersteuningsprogramma’s 

aanbieden aan scholen om leerkrachten beter op te leiden om op een positieve manier bij te dragen 

aan het welbevinden van leerlingen. Daarnaast kunnen workshops worden georganiseerd waarbij 

leerkrachten leren om 1) signalen te herkennen van en te acteren op een laag mentaal welbevinden 

bij leerlingen, 2) begrijpen wat de gevolgen zijn van een ongezonde leefstijl op het mentaal 

welbevinden en 3) welke invloed de leerkracht kan uitoefenen om de leefstijlfactoren tijdens 

schooltijd te verbeteren. Dit zal mogelijk ertoe leiden dat het onderwerp mentaal welbevinden 

bespreekbaar wordt onder leerkrachten (meso niveau). Hierdoor kunnen leerkrachten hun 

lesaanbod aanpassen en mogelijk ook de samenwerking met de ouders opzoeken middels 

ouderavonden. Op micro niveau kunnen kinderen gestimuleerd worden om gezondere keuzes te 

maken door bijvoorbeeld rollenspellen. Vraag aan kinderen waar ze blijer van worden: samen buiten 

https://www.walburgpers.nl/nl/author/518801/l-elffers
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spelen met vrienden of binnen alleen een videospel spelen, waarbij ze een uitleg moeten geven 

waarom ze dat vinden. Een andere mogelijkheid is om een bepaalde periode een lesthema te 

behandelen, waarbij de lessen voor die periode gericht zijn op de thema ‘bewegen’ of ‘slaap’ om op 

die manier de bewustwording te stimuleren.  

 

Conclusie 

Concluderend is er in dit huidig onderzoek géén significante associatie gevonden, noch individueel 

noch gezamenlijk, tussen de leefstijlfactoren (slaap, voeding en beweging) en mentaal welbevinden 

bij basisschoolkinderen in groep 7 en 8 in Nederland. Deze drie leefstijlfactoren lijken een minimale 

impact te hebben op mentaal welbevinden. Deze bevindingen bieden aanvullende informatie om ons 

begrip van de leefstijl- en andere factoren die een rol spelen bij het mentaal welbevinden van 

kinderen te vergroten. Aanvullend en vervolgonderzoeken zijn belangrijk zodat schoolbeleid kan 

worden ontwikkeld om het mentaal welbevinden van kinderen te optimaliseren, zodat zij in staat 

worden gesteld om hun volledige potentieel te benutten. 
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Bijlage I - Informatiebrief deelname onderzoek LIFECOMES:   

‘Relatie leefstijlfactoren tussen mentaal welbevinden, cognitie en leerprestaties’ 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag informeren wij u over een wetenschappelijk onderzoek dat met goedkeuring van de directie gaat 
plaatsvinden op de school van uw kind, in de groepen 7 en 8. Voor de deelname van uw zoon/dochter aan dit 
onderzoek is uw schriftelijke toestemming vereist.  

Onderstaand treft u praktische informatie die voor u van belang is. In de bijlage van deze brief vindt u 
een uitvoerige beschrijving wat dit onderzoek inhoudt en wat er van u en uw kind wordt verwacht. Mocht u 
vragen over het onderzoek hebben, dan kunt u deze stellen aan de onderzoekers (zie gegevens in de bijlage 
deze brief). 
 
Inleiding en doel onderzoek 
Veel mensen hebben een leefstijl die niet optimaal is: ze bewegen te weinig, zitten te veel, eten niet gezond en 
slapen niet voldoende. Echter is er onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijk (gecombineerde) effecten 
van leefstijl op mentaal welbevinden, cognitie en leerprestaties van kinderen. 

Het doel van dit onderzoek is om op wetenschappelijke wijze na te gaan in hoeverre er een relatie is 
tussen de leefstijlfactoren beweging, voeding en slaap en het mentaal welbevinden, de cognitie en de 
leerprestaties van kinderen uit groep 7 en 8 in Nederland. 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op studieresultaten van uw kind. 
Er worden persoonsgegevens verzameld (voor meer informatie zie bijlage).  
 
Wat wordt er van u en uw kind verwacht? 

• Schriftelijke toestemming voor deelname van zowel u als van kinderen van 12 jaar of ouder. 
o Vul het toestemmingsformulier in, indien uw kind 12 of ouders is, laat hem of haar dan ook 

een handtekening zetten 
o Lever de getekende verklaring in gesloten enveloppe in bij de leerkracht van uw kind  
o Deadline: uiterlijk donderdag 16 december 2021 

• U vult een digitale vragenlijst die tussen de 10 en 30 minuten in beslag neemt. De vragenlijst gaat over 
de leefstijlfactoren (slaap, beweging en voeding) en cognitieve vermogen van uw kind.  

o Afname periode: januari 2022 

• Uw kind vult een papieren vragenlijst in tijdens de les, voor ongeveer 30 minuten, over hun ervaren 
mentaal welbevinden. Kinderen die niet meedoen met het onderzoek zullen zelfstandig verder werken 
aan hun schoolwerk.  

o Afname periode: januari / februari 2022 

• Indien u wilt stoppen, kunt u dit doen zonder een reden op te geven.  
 

Waarom deelnemen? 

• Mogelijkheid om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.  

• Mogelijkheid om informatierapport te ontvangen van het onderzoek. 

• Deelnemers maken kans op een boekenbon ter waarde van 20 euro. 
 
Wij kijken uit naar uw deelname.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mevr. B.A. de Roode (student / onderzoeker) 
Mevr. E. de Groote (student / onderzoeker)  
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Bijlage: uitvoerige beschrijving onderzoek LIFECOMES: 
‘Relatie leefstijlfactoren tussen mentaal welbevinden, cognitie en leerprestaties’ 
 
Inleiding 
Veel mensen hebben een leefstijl die niet optimaal is: ze bewegen te weinig, zitten te veel, eten niet gezond en 
slapen niet voldoende. Uit onderzoek bij adolescenten blijkt dat er aanwijzingen zijn dat een optimale leefstijl 
relatie heeft met hoger mentaal welbevinden, cognitie en leerprestaties. Er is echter onvoldoende onderzoek 
gedaan naar een mogelijk synergetisch effect van de leefstijlfactoren op het mentaal welbevinden, cognitie en 
leerprestaties van kinderen. Een synergetisch effect wil zeggen dat de leefstijl factoren gezamenlijk een groter 
effect hebben dan los van elkaar.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om op wetenschappelijke wijze na te gaan in hoeverre er een relatie is tussen de 
leefstijlfactoren beweging, voeding en slaap en het mentaal welbevinden, de cognitie en de leerprestaties van 
kinderen uit groep 7 en 8 in Nederland. 
 
Wat wordt er van de ouders en kinderen verwacht? 
De informatie over uw kind wordt verzameld via vragenlijsten die deels door u en deels door uw kind worden 
ingevuld. Ouders vullen de vragenlijst in over de leefstijlfactoren en cognitie (specifiek over de executieve 
functies: regelfuncties van de hersenen). De kinderen vullen de vragenlijst in over hun mentaal welbevinden. 
De vragenlijsten voor de ouders kunnen tijdens de afnameperiode op elk gewenst tijdstip online worden 
ingevuld. Het invullen van de vragenlijsten zal maximaal een half uur van uw tijd in beslag nemen. Na uw 
toestemming zal uw kind onder schooltijd de vragenlijst in de eigen klas invullen, dit duurt inclusief de 
instructie ongeveer een half uur. Kinderen die niet meedoen met het onderzoek zullen zelfstandig verder 
werken aan hun schoolwerk.  
 
Deelname aan het onderzoek 
Alleen kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders kunnen deelnemen aan het onderzoek. U beslist zelf of u en uw 
kind meedoen met het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u en uw kind meedoen aan het onderzoek, kunt u 
zich altijd bedenken en toch stoppen; ook tijdens het onderzoek. U hoeft daarvoor geen reden te geven.  
U dient schriftelijke toestemming te geven voor de deelname van uw kind aan dit onderzoek, hiervoor moet u 
het ingevulde toestemmingsformulier, in een gesloten enveloppe, uiterlijk 16 december 2021 inleveren bij de 
leerkracht van uw kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan moet uw kind ook zelf toestemming geven. Na 
toestemming van de ouders worden de digitale vragenlijst via de mail verstuurd naar de ouders. De 
afnameperiode van de zowel de digitale vragenlijsten is januari 2022 en de papieren vragenlijst voor de 
kinderen in periode januari en februari 2022.  
 

Het einde van het onderzoek 
Het hele onderzoek is afgelopen als de afnameperiode van de vragenlijsten verstreken is en de onderzoekers 
de gegevens verwerkt hebben. Indien gewenst informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek. Uiteraard zullen de betrokken scholen ook op de hoogte gesteld worden van de 
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 
 
Lees op de achterzijde meer over wat er gaat gebeuren met de verkregen data.  
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Welke gegevens worden verzameld en waar worden deze voor gebruikt? 
Om de relatie tussen de leefstijlfactoren beweging, voeding en slaap op het mentaal welbevinden, de cognitie 
en de leerprestaties te onderzoeken, worden de volgende gegevens verzameld: 

- Persoonsgegevens leerling: naam, geslacht en geboortedatum, opleidingsniveau ouder(s) en/of 
verzorger(s); 

- Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s): e-mailadres; 
- Gegevens over de leefstijlfactoren beweging, voeding en slaap en mentaal welbevinden en executieve 

functies via een vragenlijst; 
- Resultaten Cito rekenen en begrijpend lezen. 

De resultaten van de Cito-toetsen zullen door school aangeleverd worden als een leerling meedoet aan het 
onderzoek. We gebruiken de contactgegevens om u de vragenlijst toe te sturen. Na het eindigen van het 
onderzoek, indien door u gewenst, zullen we u via de mail eenmalig informeren over de resultaten van het 
onderzoek. Dit kunt u aangeven aan het einde van de vragenlijst.  
De persoonsgegevens worden apart van de onderzoeksgegevens bewaard. De andere gegevens worden 
gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
 
Ethische toetsing en privacy 
Dit onderzoek is goedgekeurd door de cETO, de ethische commissie van de Open Universiteit, en voldoet aan 
alle ethische standaarden die gelden voor mensgebonden onderzoek. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk 
worden behandeld en data zal gecodeerd (niet tot de persoon herleidbaar) worden opgeslagen. Om uw kinds 
privacy te waarborgen, wordt de naam van uw kind vervangen door een code. De naam van uw kind en andere 
gegevens die u direct kunnen identificeren worden apart bewaard. Alleen het onderzoeksteam kan met behulp 
van een sleutel deze code tot uw kind herleiden. Individuele resultaten worden niet aan derden doorgespeeld, 
dus bijvoorbeeld de school of een docent krijgt geen inzage in individuele resultaten. U kunt de toestemming 
voor verwerking van uw gegevens voor dit onderzoek altijd weer intrekken. De reeds over u verzamelde 
gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Indien u wilt dat al uw gegevens worden 
verwijderd, dan kunt u daarom verzoeken. U kunt te allen tijde de gegevens van uw eigen kind opvragen. Voor 
meer informatie over de persoonsgegevensdisclaimer van de OU kunt u terecht op: www.ou.nl/privacy. 
 
Bewaren van de data 
De data zal gedurende de looptijd van het onderzoek bewaard worden op een beschermde server van de Open 
Universiteit en daarna zal de gecodeerde dataset (dus niet tot de persoon te herleiden), voor de wettelijke 
termijn van 10 jaar, bewaard worden in een online afgeschermde opslagplaats (de repository Dans-easy). 
 
Mochten u na het lezen van deze brief nog vragen hebben of wil u extra informatie, dan kunt u altijd (voor, 
tijdens en na het onderzoek) contact opnemen met het onderzoeksteam via  
livecomes-studie@ou.nl. 
 

Het onderzoeksteam bestaat uit:  
 
Mevr. B.A. de Roode (student / onderzoeker) 
Mevr. E. de Groote (student / onderzoeker) 
Mevr. Dr. I. van der Wurff (Assistant Professor aan de OU / hoofdonderzoeker)  
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Toestemmingsverklaring deelname onderzoek LIFECOMES: 
‘Relatie leefstijlfactoren tussen mentaal welbevinden, cognitie en leerprestaties’ 
 
Door middel van ondertekening bevestigt u het volgende: 

o Ik heb de deelnemersinformatie gelezen. Ik heb voldoende ruimte gehad aanvullende vragen te stellen. 
Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen om aan dit 
onderzoek mee te doen.  

o Ik weet dat deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan 
beslissen om mijn zoon/dochter niet meer te laten meedoen aan het onderzoek. Hiervoor hoef ik geen 
reden op te geven 

o Ik weet dat persoonlijke gegevens worden verzameld via vragenlijsten en testen, deze ontvang ik via het 
door mij opgegeven emailadres. De persoonlijke gegevens worden onherkenbaar gemaakt en volledig 
gecodeerd verwerkt. Op die manier wordt mijn privacy strikt gerespecteerd. 

o Indien ik toestemming geef voor dit onderzoek dan geef ik tevens toestemming de gegevens van mijn 
zoon/dochter te gebruiken voor de doelen die in de informatie(brief) staan beschreven. Ik geef 
toestemming om de gegevens nog maximaal 10 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.  

o Als ouder/wettelijk vertegenwoordiger ben ik op de hoogte van alle bovenstaande punten. Met de 
ondertekening van dit informed consent, geef ik te kennen dat mijn kind WEL mee mag doen aan het 
onderzoek ‘Relatie leefstijlfactoren met mentaal welbevinden, cognitie en schoolprestaties’. 

 

 
Voor en achternaam kind: _______________________________________________ 
Geboortedatum kind:   ____ / ____ / ____ 
Naam school:    _______________________________________________ 
Klas/groep:    _______________________________________________ 
 
Naam ouder/verzorger:  _______________________________________________ 
Emailadres ouder/verzorger: _______________________________________________ 
Handtekening:       Datum:  ____ / ____ / ____ 
 
Alleen invullen indien uw kind 12 jaar of ouder is: 
Handtekening kind:      Datum:  ____ / ____ / ____ 
 

Ik verklaar hierbij dat ik de ouders/verzorgers van deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het 
genoemde onderzoek.  
 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 
Handtekening:       Datum:  ____ / ____ / ____ 
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Bijlage II – CSHQ 

 

De volgende stellingen gaan over de slaapgewoonten van uw kind en mogelijke problemen met slapen. Denkt u 

terug aan hoe het de afgelopen week met uw kind is gegaan bij het beantwoorden van de vragen. Als de 

afgelopen week anders verlopen is dan normaal (bijv. door een oorontsteking waardoor uw kind slecht sliep), kies 

dan de meest normale voorafgaande week. U kunt kiezen uit de volgende antwoorden:   

MEESTAL  als iets 5 keer of meer in 1 week voorkwam  

SOMS  als iets 2-4 keer in 1 week voorkwam  

ZELDEN  als iets nooit of 1 keer in 1 week voorkwam.  

Wilt u daarnaast ook aangeven of de slaapgewoonte een probleem is door “ja”, “nee” of “niet van toepassing 

(n.v.t.)” te omcirkelen. 

Bedtijd 

 

Noteer het tijdstip waarop uw kind naar bed gaat: ________ 

 
 

Mijn kind: Meestal Soms Zelden Probleem? 

1. gaat ’s avonds op hetzelfde tijdstip naar bed.    Ja Nee n.v.t. 

2. valt binnen 20 minuten na het naar bed gaan in slaap.    Ja Nee n.v.t. 

3. valt in eigen bed in slaap, zonder aanwezigheid van 

anderen. 
   Ja Nee n.v.t. 

4. valt in slaap in het bed van ouders of broer/zus.    Ja Nee n.v.t. 

5. heeft een ouder in de kamer nodig om in slaap te 

vallen. 
   Ja Nee n.v.t. 

6. stribbelt tegen als het bedtijd is (huilt, weigert in bed 

te blijven) 
   Ja Nee n.v.t. 

7. is bang om in het donker te slapen.    Ja Nee n.v.t. 

8. is bang om alleen te slapen.    Ja Nee n.v.t. 

 

Slaapgedrag 

 

Kinds normale hoeveelheid slaap per dag: ________uren en ________ minuten 

(zowel ’s nachts als middagdutjes) 

 
 

Mijn kind: Meestal Soms Zelden Probleem? 

9. slaapt te weinig.    Ja Nee n.v.t. 

10. slaapt de juiste hoeveelheid.    Ja Nee n.v.t. 
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11. slaapt ongeveer elke dag even veel.    Ja Nee n.v.t. 

12. plast ’s nachts in bed.    Ja Nee n.v.t. 

13. praat tijdens het slapen.    Ja Nee n.v.t. 

14.  is rusteloos en beweegt veel tijdens het slapen.    Ja Nee n.v.t. 

15. slaapwandelt ’s nachts.    Ja Nee n.v.t. 

16. gaat ’s nachts in iemand anders bed liggen (ouder, 

broer/zus etc) 
   Ja Nee n.v.t. 

 

 
 

Mijn kind: Meestal Soms Zelden Probleem? 

17. knarsetandt tijdens slaap (dit is u wellicht door uw 

tandarts verteld).  
   Ja Nee n.v.t. 

18. snurkt luid.    Ja Nee n.v.t. 

19. lijkt in slaap te stoppen met ademhalen.    Ja Nee n.v.t. 

20. snuift en/of snakt naar adem tijdens het slapen.    Ja Nee n.v.t. 

21. heeft moeite om van  huis te slapen (bij familieleden, 

op vakantie). 
   Ja Nee n.v.t. 

22. wordt ’s nachts schreeuwend, zwetend en 

ontroostbaar wakker. 
   Ja Nee n.v.t. 

23. wordt door een enge droom gealarmeerd wakker.    Ja Nee n.v.t. 

 

Wakker worden gedurende de nacht 

 
 

Mijn kind Meestal Soms Zelden Probleem? 

24. wordt ’s nachts één keer wakker.    Ja Nee n.v.t. 

25. wordt ’s nachts meer dan 1 keer wakker.    Ja Nee n.v.t. 

 

Noteer het aantal minuten dat ‘s nachts wakker zijn meestal duurt: ________ 

 

’s Ochtends wakker worden/slaperigheid overdag 

 

Noteer de tijd waarop uw kind ’s ochtends meestal wakker wordt: ________ 

 
 

Mijn kind: Meestal Soms Zelden Probleem? 

26. wordt (van)zelf wakker.    Ja Nee n.v.t. 

27. wordt wakker met een slecht humeur.    Ja Nee n.v.t. 

28. Volwassene of broer/zus maakt het kind wakker.    Ja Nee n.v.t. 



Associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden  68 

29.  heeft moeite ’s ochtends uit bed te komen.    Ja Nee n.v.t. 

30.  heeft ’s ochtends  lang de tijd nodig om goed wakker 

te worden. 
   Ja Nee n.v.t. 

31. lijkt vermoeid.    Ja Nee n.v.t. 

 

Mijn kind leek erg slaperig of is in slaap gevallen tijdens het volgende (kruis alles aan waarbij onderstaande is 

voorgevallen): 
  

Niet slaperig Erg slaperig Valt in slaap 

32.  TV kijken    

33. Autorit    

 

Hoe beoordeelt u de slaap van uw kind op een schaal van 0 tot 10? (omcirkel het juiste getal) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Slechts denkbare slaap     Best denkbare slaap 
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Bijlage III – SQUASH 

 
Kinderen 4-11 jaar  
 
Nu volgt een aantal activiteiten. Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u 
aangeven hoeveel dagen per week uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd uw kind daar gemiddeld 
op zo'n dag mee bezig was?  
Als uw kind een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in  
 

Aantal dagen per week  Gemiddelde tijd per dag (uren/minuten)  
 Lopen van en naar school  

 Fietsen van en naar school. Het gaat hier om zelf fietsen. Achterop zitten telt niet mee.  
 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week 
uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd uw kind daar gemiddeld op zo'n dag mee bezig was?  
Als uw kind een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in 
  

Aantal dagen per week  Gemiddelde tijd per dag (uren/minuten)  
 Gymlessen op school  

 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week 
uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd uw kind daar gemiddeld op zo'n dag mee bezig was?  
Als uw kind een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in  
 

Aantal dagen per week  Gemiddelde tijd per dag (uren/minuten)  
 Schoolzwemmen. Het gaat hier specifiek om zwemlessen die via de school van uw kind worden 

aangeboden. Zwemles buiten schooltijd telt hier niet mee.  

 Buiten spelen op school. Buitenschoolse opvang telt hier niet mee. Het gaat om activiteiten zoals 
touwtje springen, skateboarden, renspelletjes en klimmen op het klimrek.  

 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week 
uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd uw kind daar gemiddeld op zo'n dag mee bezig was?  
Als uw kind een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in  
 

Aantal dagen per week  Gemiddelde tijd per dag (uren/minuten)  
 Wandelen. Wandelen van en naar school niet meetellen.  

 Fietsen. Fietsen van en naar school niet meetellen. Het gaat hier om zelf fietsen. Achterop zitten telt 
niet mee.  

 Buiten spelen. Buitenschoolse opvang telt hier wel mee. Het gaat om activiteiten zoals touwtje 
springen, skateboarden, renspelletjes en klimmen op het klimrek of voetballen op straat.  

 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week 
uw kind deze activiteiten verrichtte en hoeveel tijd uw kind daar gemiddeld op zo'n dag mee bezig was?  
Als uw kind een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in  
 

Aantal dagen per week  Gemiddelde tijd per dag (uren/minuten)  
 Zwemles. Schoolzwemmen telt hier niet mee.  
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Bijlage IV – I-FFQ  

 
Hoe vaak eet uw kind gewoonlijk . . . ? (Gelieve voor elke regel slechts één vakje aankruizen) 

 Nooit Minder 
dan één 
keer per 
week 

Eén 
keer per 
week 

2-4 
dagen 
per week 

5-6 
dagen 
per 
week 

Eén keer 
per dag, 
elke dag 

Elke dag, 
meer dan 
eens 

Fruit        
Groente        
Zoetigheid 
(snoep/chocolade) 

       

Gewone cola of 
frisdranken die suiker 
bevatten 

       

Taart, gebak of donuts        
Cola light/zero of light 
frisdranken 

       

Chips        
Frietjes / patat        
Donkergroene groenten 
(broccoli, spinazie, enz.) 

       

Oranje groenten 
(wortelen, pompoen, 
zoete aardappel, enz.) 

       

Vruchtensap        
Halfvolle of magere melk        
Volle melk        
Kaas        
Andere melkproducten 
(yoghurt, chocolademelk, 
pudding, enz.) 

       

        

Volkoren brood of 
ontbijtgranen 
(havermout, muesli, enz.) 

       

Vleesalternatieven 
(bonen, linzen, tofu, 
eieren, pindakaas, enz.) 

       

Energiedrank (Red Bull, 
Monster, Slammer, enz.) 

       

Sportdranken (AA drink, 
Aquarius, enz.) 

       

Vis        
IJs        
Gefrituurd voedsel 
(kippenvleugels, 
kippenvingers, enz.) 

       

Fastfood (pizza, 
hamburgers, enz.)   

       

 

  



Associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden  71 

Bijlage V – WEMWBS  

 

Hoe voelde jij je de afgelopen twee weken?  

 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

1. Ik was optimistisch over de toekomst       

2. Ik voelde me nuttig      

3. Ik voelde me ontspannen      

4. Ik was geïnteresseerd in andere mensen      

5. Ik had genoeg energie      

6. Ik kon goed omgaan met problemen      

7. Ik kon helder denken      

8. Ik voelde me goed over mezelf      

9. Ik voelde een hechte band met andere mensen      

10. Ik voelde me zelfverzekerd       

11. Ik kon zelfstandig beslissingen nemen      

12. Ik voelde me geliefd      

13. Ik was geïnteresseerd in nieuwe dingen      

14. Ik voelde me vrolijk       
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Bijlage VI – Toelichting SQUASH uitbijters   

 

De gehanteerde afkapwaarde van de uitbijters, binnen de bewegingsvragenlijst, is meer de 700 

minuten per dag. Er zijn vijf uitbijters handmatig aangepast, zie hieronder.  

 

1. Correctie uitbijter 1: HD848. Vraag 6 – aantal uren en minuten dat een kind wandelt - 

aangepast van 30 naar 3 uren, aannemelijk dat hier een 0 teveel is opgenomen doordat 30 

uur niet in een dag van 24 uur past.  

2. Correctie uitbijter 2: AT8124. Vraag 5 – aantal uren en minuten dat een kind buiten speelt op 

school - aangepast van 45 uren naar 45 minuten, aannemelijk dat uren en minuten 

omgewisseld zijn daar kinderen niet 45 uur per dag buiten spelen op school. 

3. Correctie uitbijter 3: HD729. Antwoorden waren gebaseerd op 'per maand', dit heeft de 

respondent zelf aangegeven in de 'opmerkingen sectie'. Totaalscore is hierdoor eerst gedeeld 

door 4,2 (gemiddelde weken per maand) en vervolgens gedeeld door 7 (aantal dagen per 

week). 

4. Correctie uitbijter 4: HWO8136. Antwoorden waren aannemelijk gebaseerd op 'per week', 

een kind speelt niet 3 uren en 15 min per dag buiten op school. Totaalscore is hierdoor 

gedeeld door 7 (aantal dagen per week). 

5. Correctie uitbijter 5: AT7120. Antwoorden waren aannemelijk gebaseerd op ‘per week’ 

doordat bijv. een antwoord aangaf dat het kind vijf dagen per week 10 uren buiten speelt. 

Totaalscore is hierdoor gedeeld door 7 (aantal dagen per week). 

6. Correctie uitbijter 6: AT7121 Antwoorden waren aannemelijk gebaseerd op ‘per week’ 

doordat een antwoord aangaf dat het kind zeven dagen per week 3 uren fietst. Totaalscore is 

hierdoor gedeeld door 7 (aantal dagen per week). 


