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Abstract 

Achtergrond: Studenten zijn een kwetsbare groep op vlak van mentaal welzijn en een 

vermindering in fysieke activiteit. Door de invloed van de coronapandemie is de situatie 

nog complexer geworden. Fysieke activiteit kan worden beschouwd als een middel om de 

impact van depressie, angst en stress te verminderen. 

Doelstelling: Het verband onderzoeken tussen fysieke activiteit, sport en mentaal 

welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB). 

Methoden: Cross-sectioneel kwantitatief onderzoek aan de hand van een online 

vragenlijst bij VUB studenten van 18 tot 25 jaar (N=209). Mentaal welzijn werd bevraagd 

met de depressie, angst en stressschaal (DASS-21). Fysieke activiteit werd bevraagd aan 

de hand van de internationale lichamelijke activiteiten vragenlijst (IPAQ). Verder werden 

er nog extra vragen gesteld over sport vóór en tijdens de coronapandemie, beoefende 

sporten en beperkingen om te sporten. 

Resultaten: Uit de analyses blijkt dat de sportbeoefening daalt ten opzichte van vóór de 

coronapandemie. Vrouwen ervaren significant méér gevoelens van depressie, angst en 

stress dan mannen. Mannen beoefenen significant méér zware fysieke activiteit dan 

vrouwen. Er is geen verband tussen depressie, angst, stress en fysieke activiteit tijdens 

de coronapandemie. Er is wel een verband tussen het verschil in sport vóór en tijdens de 

coronapandemie. Een toename van sport bij vrouwen is gelinkt in een afname van 

depressie, bij mannen is er eerder een toename van depressieve gevoelens. 

Conclusie en discussie: De Covid-19 situatie heeft een negatieve invloed op de 

sportbeoefening van studenten. Het behoud van sportactiviteit kan helpen om met de 

negatieve effecten van de Covid-19 situatie om te gaan. 

  



 
 

Abstract 

Background: Students are a vulnerable group concerning their mental health and their 

reduced physical activity. The Covid-19 pandemic made this situation even more 

complex. Physical activity could be seen to positively impact depression, anxiety and 

stress. 

Objective: Investigate the relationship between physical activity, sport and mental 

health following the Covid-19 situation among students at the Vrije Universiteit Brussel 

(VUB). 

Methods: A cross-sectional quantitative study with an online questionnaire was 

completed by VUB students, aged 18 to 25 years (N=209). Mental health was surveyed 

using the depression, anxiety and stress scale (DASS-21). Physical activity was surveyed 

using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). In addition, sport 

participation before and during the corona pandemic was compared as well as sports 

practiced and restrictions to exercise. 

Results: Analyses showed a decrease in sport compared to before the corona pandemic. 

Women experienced significantly more feelings of depression, anxiety and stress than 

men. Men engage in significantly more vigorous physical activity than women. There is no 

association between depression, anxiety, stress and physical activity during the corona 

pandemic. However, there is an association between the difference in sports before and 

during the corona pandemic. An increase in sport activity in women is linked in a 

decrease in depression. 

Conclusion and discussion: The Covid-19 situation has a negative impact on students 

sports activities. Maintaining sport activities can help to cope with negative effects from 

the covid-19 situation. 
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Gebruikte afkortingen 

VUB: Vrije Universiteit Brussel 

WHO: World Health Organization  

WGO: Wereldgezondheidsorganisatie 

DASS-21: Depressie, angst en stress schaal 21 items 

IPAQ-SF: International physical activity questionnaire short form (internationale 

lichamelijke activiteiten vragenlijst, korte versie) 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

MESSI: Mapping Elite Sports’ potential Social Impact 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Universiteitsstudenten zijn een kwetsbare groep op vlak van ongezonde 

voedingsgewoonten, onvoldoende lichaamsbeweging en sedentair gedrag (Bertrand et 

al., 2021). Er is een toename in fysieke inactiviteit tijdens de transitie van adolescent 

naar volwassenheid en doorheen de jaren op de universiteit (López-Valenciano, Suárez-

Iglesias, Sanchez-Lastra, & Ayán, 2021).  

Fysieke inactiviteit wordt beschouwd als een pandemie op zichzelf (López-Valenciano et 

al., 2021). Deze daling in fysieke activiteit is een belangrijke oorzaak voor 

gewichtstoename bij studenten. Onderzoek toont aan dat studenten tot vijf kilogram 

bijkomen gedurende hun jaren aan de universiteit (Deliens, Deforche, Chapelle, & Clarys, 

2019). Studenten geven aan dat fysieke activiteit wordt beïnvloed door verschillende 

factoren, waaronder individuele factoren (zelfdiscipline en tijd), sociale netwerken 

(sociale ondersteuning en controle), de fysieke omgeving (beschikbaarheid en kost) en 

de macro-omgeving (media en reclame). De universiteitsetting zoals de woonplaats, 

examens en academische druk speelt eerder een modererende rol (Deliens, Deforche, De 

Bourdeaudhuij, & Clarys, 2015). 

Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de slaap, de gemoedsstemming, het 

uithoudingsvermogen en de cardiovasculaire conditie. Tevens verlaagt voldoende 

lichaamsbeweging ook cholesterol, lichaamsgewicht, vermoeidheid en helpt bij het 

stimuleren van stressvermindering (Rogowska et al., 2020). Bovendien is fysieke 

activiteit een hulpmiddel om met negatieve emoties om te gaan, wat een positieve 

invloed heeft op de geestelijke gezondheid en het welzijn van het individu (Coyle, Ghazi, 

& Georgiou, 2020). 

Een gezonde levensstijl moet op alle leeftijden worden gepromoot, maar hoe eerder 

goede gewoonten gevormd worden, hoe waarschijnlijker dat deze gewoonten behouden 

worden (Romero-Blanco et al., 2020). Universiteitsstudenten zijn jongvolwassenen die 

een overgangsperiode doormaken waarin het essentieel is om een gezond eetpatroon te 

ontwikkelen dat tegelijkertijd de huidige gezondheid kan beïnvloeden alsook voorkomen 

dat er zich op latere leeftijd ziekten ontwikkelen zoals obesitas, diabetes en 

cardiovasculaire pathologieën (Boukrim, Obtel, Kasouati, Achbani, & Razine, 2021). Het 

vertonen van levensstijl-gebonden risicofactoren wordt meestal geïnitieerd tijdens de 

adolescentieperiode en wordt vaak voortgezet in de opkomende volwassenheid. Vooral 

de overgang naar de universiteit gaat vaak gepaard met een verandering van sociale 
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netwerken, omgevingen en meer vrijheid, allen aspecten die in verband staan met 

gezondheidsrisicogedrag (Busse et al., 2021). 

De transitie naar volwassenheid is een kritieke ontwikkelingsperiode voor het vestigen 

van welzijn en het is een piekleeftijd voor het begin van de meeste psychische 

aandoeningen (Doré, O’Loughlin, Beauchamp, Martineau, & Fournier, 2016). Depressie, 

angst, paniek, alcohol- en middelengebruik vallen onder psychische aandoeningen. Er 

een is een hoge prevalentie van deze stoornissen bij universiteitsstudenten in 

verschillende landen waaronder ook België (Auerbach et al., 2018). Jongeren in de 

overgang naar volwassenheid hebben een minder gunstige geestelijke gezondheid in 

vergelijking met oudere volwassenen en vertonen de hoogste prevalentie van angst en 

depressie (Doré et al., 2016). 

Universiteitsstudenten werden op een bijzondere wijze getroffen tijdens de covid-19 

pandemie, omdat ze worden geconfronteerd met veranderingen en beperkingen, zowel in 

het dagelijkse leven en op campus (Busse et al., 2021; Coyle et al., 2020). Afstand 

houden en lockdowns hadden een grote invloed op de levensstijl van 

universiteitsstudenten (López-Valenciano et al., 2021). Deze extreme maatregelen 

hadden echter niet alleen economische gevolgen, maar ook veranderingen in levensstijl 

zoals verminderde fysieke activiteit en het ontwikkelen van ongezonde 

voedingsgewoonten. Verplichte maatregelen zoals het bewaren van de sociale afstand en 

een lockdown, kunnen ook een invloed hebben op zowel de fysieke als de mentale 

gezondheid van de bevolking wereldwijd (López-Valenciano et al., 2021). Er zijn 

aanwijzingen dat een verstoring in het dagelijks leven ten gevolge van een pandemie 

potentieel negatieve psychologische gevolgen heeft bij studenten (Barkley et al., 2020). 

Jongvolwassenen ervaren méér angst, depressie en onzekerheid veroorzaakt door de 

coronacrisis dan andere leeftijdsgroepen (Glowacz & Schmits, 2020). Sociale isolatie 

impliceert ernstige risico’s voor geestelijke gezondheid (Graupensperger, Benson, Kilmer, 

& Evans, 2020). Hoewel een lockdown de kans vergroot om effectief met COVID-19 om 

te gaan, door contacten tussen mensen en dus ook besmettingen te verminderen, draagt 

het ook bij tot een afname van het welzijn van mensen (Rogowska et al., 2020). Het 

"thuisblijven" werd opgelegd door vele regeringen over de hele wereld, met als doel het 

beheersen van de verspreiding van COVID-19. Dit heeft veranderde activiteitenpatronen 

tot gevolg (Yang et al., 2020). 

Fysieke activiteit is een effectief middel om de impact van stress, depressie en 

angstsymptomen te verminderen (Dogra et al., 2018; Hallgren et al., 2020). Lagere 

scores op de depressie, angst- en stressschaal werden geassocieerd met regelmatige 

fysieke activiteit waarbij de trainingsgewoonten werden gehandhaafd tijdens het 
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uitbreken van COVID-19 (Deng et al., 2020). Het is van belang om aandacht te hebben 

voor acties die het mentale welzijn verbeteren en ondersteunen. Dit is belangrijk voor de 

ontwikkeling van een toekomstig gezondheidsbeleid en geestelijke gezondheidszorg 

(Graupensperger et al., 2020). Overheden over de hele wereld hebben lichaamsbeweging 

aangemoedigd tijdens de COVID-19 pandemie (Coyle et al., 2020). De 

gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging en lichamelijk fit zijn kregen brede steun 

als maatregel om de volksgezondheid te verbeteren (Coyle et al., 2020). 

In deze masterproef wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen fysieke activiteit, sport 

en mentaal welzijn bij studenten tijdens de coronapandemie. De invloed van de 

coronapandemie op de relatie tussen mentaal welzijn en fysieke activiteit bij studenten is 

onvoldoende bekend in de literatuur. We zullen in dit onderzoek verder ingaan op deze 

relatie omdat studenten een kwetsbare groep zijn op vlak van mentaal welzijn en deze 

groep gekenmerkt is door een vermindering in fysieke activiteit.  
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1.2 Doelstelling 

Deze masterproef heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen fysieke activiteit, 

sport en mentaal welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de 

Vrije Universiteit Brussel (VUB).  

Daarbij zal de focus liggen op de gevolgen van fysieke activiteit op mentaal welzijn en de 

verandering in sportactiviteit vóór en tijdens de coronapandemie. 

Inzicht in het sportgedrag van VUB studenten vóór en tijdens de COVID-19 pandemie en 

de mogelijke effecten van dat gedrag is belangrijk om het sportaanbod van de VUB af te 

stemmen op de noden van studenten aangezien de universiteitsstudenten een kwetsbare 

groep zijn op vlak van onvoldoende lichaamsbeweging en mentaal welzijn. 
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1.3 Opbouw 

Het eerste deel van deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie. Eerst volgt een 

bespreking van de zoekstrategie om nadien aan de hand van de resultaten de 

achtergrond van dit onderwerp te beschrijven. Het doel van deze literatuurstudie is 

inzicht verwerven in de aspecten ‘fysieke activiteit’ en ‘mentaal’ welzijn’ en de link tussen 

beiden. Hierbij zal literatuur geraadpleegd worden van zowel vóór de COVID-19 

pandemie als tijdens de COVID-19 pandemie. De huidige situatie, definiëring van de 

concepten, fysieke activiteit en mentaal welzijn op zich en het verband tussen fysieke 

activiteit en mentaal welzijn zullen worden besproken alsook de wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie. 

Het tweede deel van deze masterproef staat in functie van het veldonderzoek. Aan de 

hand van dit veldonderzoek zal getracht worden de link tussen fysieke activiteit, sport en 

mentaal welzijn bij studenten tijdens de COVID-19 pandemie in kaart te brengen. Er zal 

ook aandacht worden besteed aan het eventuele verschil in het beoefenen van 

sportactiviteit vóór en tijdens de COVID-19 pandemie. In de eerste plaats zal de 

onderzoeksopzet besproken worden om verder de kwantitatieve onderzoeksresultaten te 

bespreken. In de daaropvolgende discussie zal de link gelegd worden tussen de literatuur 

en de onderzoeksresultaten. Verder zullen de sterktes en de zwaktes van het onderzoek 

worden geëvalueerd. 
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2. Literatuurstudie 

2.1 Zoekstrategie 

2.1.1 Concepten 

De zoekstrategie werd bepaald op basis van de vraag: Bestaat er een verband tussen 

fysieke activiteit en mentaal welzijn bij studenten tijdens de COVID-19 pandemie? 

De kernconcepten in dit onderzoek zijn: COVID-19, studenten, fysieke activiteit en 

mentaal welzijn. Na vertaling naar het Engels en opzoeking van synoniemen werd een 

overzicht bekomen van de elementen die geïncludeerd zijn in het uiteindelijke 

zoekalgoritme (zie tabel 1). 

COVID-19 COVID-19 

Pandemic 

Pandemics 

Coronavirus 

Pneumonia, Viral 

Quarantine 

Studenten Students 

University students 

Fysieke activiteit Physical exercise 

Sport participation  

Physical activity  

Exercise  

Sedentary Behavior  

Sports 

Mentaal welzijn Mental health 

Tabel 1:  Concepten van het onderzoek  

2.1.2 Databanken 

De online databanken die gebruikt werden zijn ‘Pubmed’, ‘Web Of Science’ en ‘Sport 

Discus’. ‘Pubmed’ en ‘Web Of Science’ zijn databanken die geschikt zijn voor het 

uitvoeren van onderzoek in het domein van de sociale gezondheidswetenschappen. 

‘Sport Discus’ is een databank waar literatuur geconsulteerd kan worden over 

sportgeneeskunde en aanverwante onderwerpen. De databanken werden bezocht via de 

website van de bibliotheek van de VUB omwille van een uitgebreidere toegang tot 

artikels. 

Na de bepaling van kernconcepten en synoniemen werden er combinaties gemaakt aan 

de hand van Booleaanse operatoren. 
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De gebruikte zoekstrings voor deze databases zijn terug te vinden in bijlage I, II en III. 

2.1.3 Inclusie- en exclusiecriteria 

Geïncludeerde publicaties voor deze masterproef moesten beantwoorden aan de 

volgende vooropgestelde criteria: (1) gratis volledige tekst beschikbaar, (2) gepubliceerd 

zijn in het Engels of Nederlands, (3) gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2011 en 31 maart 

2021. 

Artikels werden uitgesloten wanneer ze niet aan de vooropgestelde voorwaarden 

voldeden of wanneer: (1) het onderzoek werd uitgevoerd bij een andere doelgroep ; (2) 

andere concepten werden onderzocht zoals schermtijd, kennis en begrip van 

coronamaatregelen, invloed op lichaamsgewicht,… 

2.1.4 Data-extractie 

In totaal werden er uit de drie databanken, na het toepassen van de filters, 66 artikels 

weerhouden (zie bijlage IV). Van deze artikels werd de volledige tekst geraadpleegd. Ze 

werden beoordeeld op inhoudelijke relevantie en transparantie. 

Van de 66 artikels werden 23 artikels weerhouden voor het literatuuronderzoek. 7 

artikels kwamen voor in de verschillende databanken en werden uitgesloten om dubbele 

publicaties te vermijden. Er bleven 34 artikels over voor de eigenlijke literatuurstudie. 

Er werd ook gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode voor het identificeren van een 

20-tal pre-covid artikels. Tevens werd er ook gebruik gemaakt van relevante 

aanbevelingen en informatie, zoals de website en onderzoeken van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 
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2.2 Theoretisch kader 

In de volgende paragrafen worden de relevante theoretische achtergronden van dit 

onderzoek toegelicht. Eerst volgt er een beschrijving van de situatie. Vervolgens een 

bespreking van mentaal welzijn en fysieke activiteit afzonderlijk met bijbehorende 

definiëring van de concepten. Gevolgd door een toelichting van de prevalentie van 

mentaal welzijn en fysieke activiteit vóór en tijdens de coronapandemie. Tot slot wordt 

de relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn uiteengezet. 

2.2.1 Situatieschets 

Het Coronavirus evolueerde snel naar een pandemie in begin 2020 en de meeste landen 

namen maatregelen om de overdracht te verminderen. Preventiemaatregelen zoals 

sluitingen, beperkingen en afstandsmaatregelen werden opgelegd door regeringen 

wereldwijd. Deze maatregelen zijn nuttig om besmettingen te voorkomen, maar leidde 

tot aanzienlijke veranderingen in het dagelijks leven (Boukrim et al., 2021; Busse et al., 

2021; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). 

Deze maatregelen hebben ook negatieve effecten, het beperken van de deelname aan 

normale dagelijkse activiteiten, beperkte toegang tot openbare ruimtes, fysieke activiteit 

en reizen. De mogelijkheden tot sociale en fysieke activiteiten buitenshuis werden 

aanzienlijk beperkt (Boukrim et al., 2021; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). 

De SARS-CoV-2-uitbraak en de bijbehorende COVID-19-pandemie hebben en blijven een 

aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de algemene bevolking 

wereldwijd (Busse et al., 2021). Deze extreme maatregelen hebben echter niet alleen 

economische gevolgen, maar ook veranderingen in levensstijl zoals verminderde fysieke 

activiteit en ongezonde voedingsgewoonten. Verplichte maatregelen zoals sociale afstand 

en lockdowns, kunnen een bedreiging vormen voor zowel de fysieke als de mentale 

gezondheid van de bevolking wereldwijd (Khan et al., 2020; López-Valenciano et al., 

2021). De aanhoudende pandemie heeft geleid tot sociaal isolement, dat sterk verband 

houdt met psychische problemen en hoge angst- en stressniveaus (Aslan, Ochnik, & 

Çınar, 2020). Op mentaal vlak is een situatie van lockdown een bron van stress (Boukrim 

et al., 2021).  
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2.2.2 Mentaal welzijn 

2.2.2.1 Definiëring : mentaal welzijn  

Mentaal welzijn is niet enkel de afwezigheid van mentale aandoeningen, het is een 

integraal onderdeel van de algemene gezondheid. Sociaaleconomische, biologische en 

omgevingsfactoren kunnen een invloed hebben op het mentaal welzijn van individuen. 

Mentaal welzijn kan worden gedefinieerd als een staat waarin het individu eigen 

capaciteiten realiseert, kan omgaan met de dagelijkse stress van het leven, productief 

kan werken en een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap (WHO, 2018). 

Welzijn kan worden gedefinieerd als het optimaal functioneren van een individu om 

voldoening in het leven te ervaren en geluk te bereiken. Fysiek actieve personen ervaren 

over het algemeen minder stress en hebben minder last van depressie en angst 

(Pálvölgyi et al., 2020). Het concept mentaal welzijn is zeer breed. In deze masterthesis 

zal gefocust worden op gevoelens van depressie, angst en stress. 

Psychologische stress komt voort uit een onevenwicht tussen de perceptie van een 

individu en de externe eisen. Waargenomen stress verwijst naar de beoordeling van de 

mate waarin de situatie in iemands leven wordt beschouwd als stressvol, daarom houdt 

het verband met de subjectieve beoordeling van levensgebeurtenissen (Aslan et al., 

2020). 

Depressie heeft een aantal symptomen, waaronder depressieve stemming, verlies van 

interesse in de meeste of alle activiteiten, verlies van energie of gevoel van 

waardeloosheid (Aslan et al., 2020). Depressie wordt gekenmerkt door melancholie, 

frustratie en angst (Liu, Ping, & Gao, 2019). 

Angst verwijst naar onnodige spanning voor objectieve zaken en interpersoonlijke 

relaties (Liu et al., 2019).  

Waargenomen stress is sterk gerelateerd aan zowel angst als depressiesymptomen 

(Aslan et al., 2020). Depressie, angst en stress kunnen worden beschouwd als 

belangrijke indicatoren van psychologisch welzijn (Liu et al., 2019). 

2.2.2.2 Prevalentie mentaal welzijn pre -coronapandemie  

De prevalentie van stemmingsstoornissen waaronder psychische stoornissen bij 

universiteitsstudenten over de hele wereld is gestegen in de afgelopen jaren. 

Stemmingsstoornissen worden steeds vaker gediagnosticeerd bij universitaire studenten 

(Auerbach et al., 2018; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). Vrouwen zijn vatbaarder voor 

depressies dan mannen (Szczepańska & Pietrzyka, 2021). De vraag naar diensten 

georganiseerd op campus is vaak veel groter dan de beschikbare middelen (Auerbach et 

al., 2018). 
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De universiteitsjaren zijn een piekperiode voor de eerste symptomen van veel 

voorkomende stemmingsstoornissen namelijk psychische stoornissen , angststoornissen 

en stoornissen in het gebruik van middelen. Epidemiologische studies tonen aan dat er 

een hoge prevalentie is van deze stoornissen bij universiteitsstudenten (Auerbach et al., 

2018). Dit kan mogelijk verklaard worden door de opkomende volwassenheid waaronder 

de universiteitsjaren vallen, dit is een periode van ontwikkeling die zich uitstrekt over de 

levensfasen van adolescenten en jongvolwassenen. Kenmerken die voorkomen tijdens 

deze periode zijn grotere autonomie (bijvoorbeeld het huis verlaten), duidelijke 

verschuivingen van sociale rollen en relationele instabiliteit (Auerbach et al., 2018). 

Uit onderzoek van de WHO over mentaal welzijn bij studenten blijkt dat 35% van de 

studenten te maken heeft gehad met een psychische stoornis in zijn/haar leven en 31% 

van de studenten werd positief gescreend op minstens één stoornis gedurende de laatste 

twaalf maanden. Specifiek voor België was dit 22,4% voor een psychische stoornis 

doorheen het leven van de student en 19,1% voor een stoornis gedurende de laatste 12 

maanden (Auerbach et al., 2018). Onderzoek bij Chinese studenten toont aan dat 

studenten over het algemeen een goede mentale gezondheid hadden, de gemiddelde 

scores voor depressie en stress bleven binnen het normale bereik. Desalniettemin bleken 

de angstscores in de eerste drie jaar op universiteit de normale drempel lichtjes te 

overschrijden. In het laatste jaar op universiteit leek de angst enigszins te zijn 

afgenomen (Liu et al., 2019). Ongeveer 20 tot 40% van de studenten leed aan 

verschillende gradaties van depressie, angst en stress. Er was een verschil in het 

psychologische welzijn van studenten in verschillende jaren. Om specifieker te zijn, de 

hoogste gemiddelde scores van depressie, angst en stress verschenen in het eerste of 

tweede jaar op de universiteit (Liu et al., 2019). 

2.2.2.3 Prevalentie mentaal welzijn tijdens de coronapandemie  

Onderzoek naar psychologische verontrusting veroorzaakt door de coronacrisis toont aan 

dat jongvolwassenen (18-30 jaar) méér angst, depressie en onzekerheid rapporteerden 

dan oudere deelnemers. Er werden in dit onderzoek drie leeftijdsgroepen geïdentificeerd 

namelijk: 18-30; 30-50;> 50 jaar (Glowacz & Schmits, 2020). Examens, familiale, 

financiële en emotionele problemen zijn triggers voor stress bij studenten. Gezien de 

huidige coronapandemie met beperkte verplaatsingen en verandering naar online 

onderwijs en examens wordt de situatie nog gecompliceerder (Gallego-Gómez et al., 

2020). 

De prevalentie van symptomen van depressie in een studie bij studenten in Bangladesh 

tijdens de Covid-19 lockdown was 52,87% (Sultana et al., 2021). De bevindingen in een 

onderzoek bij Chinese studenten toonden aan dat de prevalentie van acute 

stresssymptomen af nam, terwijl angst en depressieve symptomen toenamen door de 
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COVID-19 uitbraak in China (Li et al., 2021). De prevalentie was 35,1% voor acute 

stress, 22,4% voor depressie en 12,1% voor angst op tijdstip één in het begin van de 

pandemie. Het percentage voor acute stress nam af in tijd (34,6% op tijdstip één versus 

16,4% op tijdstip twee), terwijl de kans op depressie (21,6% versus 26,3%) en angst 

(11,4% versus 14,7%) significant toenamen (Li et al., 2021). Uit onderzoek bij Italiaanse 

studenten blijkt dat 35,33% van de studenten uit de steekproef symptomen had van 

angst en 72,93% had milde symptomen van een depressie tijdens de coronapandemie. 

Vrouw zijn was een risicofactor voor angst, terwijl fysieke activiteit een beschermende 

factor bleek te zijn (Villani et al., 2021). Uit onderzoek bij Marokkaanse studenten bleek 

dat de meerderheid van de studenten risico liep op stress volgens de Perceived Stress 

Scale (Boukrim et al., 2021). 

2.2.3 Fysieke activiteit  

2.2.3.1  Definiëring: fysieke activiteit   

Fysieke activiteit omvat alle vormen van actieve recreatie, sportbeoefening, fietsen en 

wandelen, evenals activiteiten in huis en tuin (WHO, 2020). Regelmatige 

lichaamsbeweging komt zowel het lichaam als de geest ten goede. Lichamelijke activiteit 

kan hier een krachtig tegengewicht tegen zijn depressie. Voordelen van fysieke activiteit 

voor volwassenen zijn reeds gekend. 

Mogelijke voordelen van fysieke activiteit zijn: 

- hoge bloeddruk verlagen 

- het gewicht helpen beheersen 

- het risico op hartaandoeningen, beroertes, diabetes type 2 en verschillende 

soorten kanker verminderen 

- verbetering van bot- en spierkracht 

- verbetering van flexibiliteit 

- verbetert de slaap 

- verbetering van de gemoedsstemming 

- verbetert uithoudingsvermogen en cardiovasculaire conditie 

- verlaagt cholesterol 

- verlaagt vermoeidheid  

- helpt bij het stimuleren van stressvermindering  

(WHO, 2020; Coughenour, Gakh, Pharr, Bungum, & Jalene, 2020; Rogowska et al., 

2020) 

Bovendien is fysieke activiteit een hulpmiddel om met negatieve emoties om te gaan wat 

een positieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid en het welzijn van het individu 

(Coyle et al., 2020). Volgens de WHO aanbevelingen is het voor volwassenen aangeraden 
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per week minstens 150 minuten matig-intensieve lichamelijke activiteit te beoefenen, of 

minstens 75 minuten zeer intensieve lichamelijke activiteit, inclusief spierversterkende 

activiteiten twee of meer dagen per week (WHO,2020). Tijdens de COVID-19-pandemie, 

wanneer mensen beperkt worden in verplaatsingen, is het nog belangrijker dat mensen 

van alle leeftijden zo actief mogelijk zijn (WHO,2020). Een hoeveelheid van 108 minuten 

licht, 80 minuten matige, of elke dag 45 minuten zware lichamelijke activiteit kan 

voldoende zijn om negatieve emoties te minimaliseren (Zhang, Zhang, Ma, & Di, 2020). 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sport en fysieke activiteit. Alle sporten vallen 

onder fysieke activiteit, maar omgekeerd valt niet alle fysieke activiteit onder sport. 

Voorbeelden van fysieke activiteit die niet onder sport vallen zijn functionele 

verplaatsingen, inspanningen tijdens beroepsactiviteiten of in de vrije tijd en 

huishoudelijke taken (Lievens, J, Siongers, J, 2015a; Scheerder, Thibaut, & Vos, 2019). 

 

Figuur 1: Sport en fysieke activiteit (Scheerder et al., 2019)  

Sedentair gedrag werd oorspronkelijk vaak beschouwd als een gebrek aan fysieke 

activiteit. Het is echter mogelijk dat personen voldoende fysiek actief zijn alsook 

sedentair gedrag vertonen (Lievens, J, Siongers, J, 2015b). 

Een groot percentage van de studentenpopulatie voldoen niet aan de normen voor 

fysieke activiteit (Arias-Palencia et al., 2015; Busse et al., 2021). In een overzicht van 19 

primaire studies bleek dat 60% van de universiteitsstudenten fysiek inactief zijn (Busse 

et al., 2021). Een vermindering van de fysieke activiteit in de overgang van middelbare 

school naar universiteit werd gerapporteerd in een Duitse steekproef van de 

universiteitsstudenten (Busse et al., 2021). Onderzoek bij Belgische jongeren toont dat 

er een kleine daling is in sportparticipatie en actief transport bij jongens en meisjes. Er is 

een grotere daling in sportparticipatie bij jongens in vergelijking met meisjes. Dit werd 

opgevolgd gedurende het laatste jaar van de middelbare school tot en met het tweede 

jaar op de universiteit (Deforche, Van Dyck, Deliens, & De Bourdeaudhuij, 2015). Uit 

onderzoek bij Spaanse studenten bleek dat slechts 5,4% van de deelnemers aan het 

onderzoek voldeed aan de WHO aanbeveling (Arias-Palencia et al., 2015). Uit een survey 
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naar sociaal culturele verschuivingen in Vlaanderen blijkt dat 71% aan sportbeoefening 

doet van de leeftijdsgroep 18-39 jaar in 2018, dit percentage is gestegen in vergelijking 

met 2009 (Vlaamse overheid, z.d.). 

Bepaalde factoren hebben invloed op het al dan niet stellen van gezondheidsrisicogedrag. 

Fysieke inactiviteit valt onder gezondheidsrisicogedrag. De invloed hebbende factoren 

zijn: socio-demografische factoren waaronder leeftijd en geslacht, individuele motivatie, 

attitudes en mentale toestand, sociale invloeden, middelen, context en fysieke omgeving. 

Ook factoren op macroniveau zoals overheidsvoorschriften spelen een rol (Busse et al., 

2021; Romero-Blanco et al., 2020). 

2.2.3.2 Fysieke activiteit tijdens de coronapandemie   

Tijdens de pandemie werd een vermindering in fysieke activiteit waargenomen in landen 

in Azië, Amerika, Afrika en Europa, hoewel in sommige landen (zoals België en Canada) 

de fysieke activiteit is toegenomen (Aslan et al., 2020; Constandt et al., 2020). 

Onderzoek toont aan dat fysieke activiteit een belangrijke rol speelt bij het verminderen 

van stressniveaus (Aslan et al., 2020). 

Uit een onderzoek bij Duitse universiteitsstudenten blijkt dat de twee meest 

gerapporteerde gezondheidsrisico’s alcoholconsumptie en fysieke inactiviteit zijn (Busse 

et al., 2021). De activiteitenpatronen van jongeren zijn aanzienlijk veranderd tijdens de 

COVID-19 lockdown, waaronder de verminderde frequentie van actief transport, 

matige/zware lichamelijke activiteit in de vrije tijd, wandelen en de toename van slaap, 

sedentair gedrag en schermtijd (Yang et al., 2020). De COVID-19 pandemie heeft een 

aanzienlijke impact op het leven van mensen. Het "thuisblijven" werd opgelegd door vele 

regeringen over de hele wereld, met als doel het beheersen van de verspreiding van 

COVID-19. Dit heeft veranderde activiteitenpatronen tot gevolg (Yang et al., 2020). Uit 

een systematische review van López-Valenciano et al. (2021) bleek dat negen op de tien 

geïncludeerde studies een daling vertoonden van de fysieke activiteit tijdens de 

lockdown. Eén studie vertoonde een verhoging in fysieke activiteit bij 

universiteitsstudenten tijdens de lockdown. Volgens de gerapporteerde data bleven 

studenten die tegemoet kwamen aan de fysieke activiteit aanbevelingen vóór de 

lockdown, fysiek actief tijdens de lockdown (López-Valenciano et al., 2021). 

Er werd in een onderzoek bij Chinese jongeren een significante afname waargenomen in 

de frequentie van actief transport (woon-werkverkeer),… Er werd een toename in 

sedentair gedrag waargenomen (Yang et al., 2020). Uit onderzoek bij Amerikaanse 

studenten blijkt dat deelnemers wekelijks minder tijd aan fysieke activiteit besteden 

tijdens de pandemie. Vóór de maatregelen beoefenden de studenten gemiddeld 409 

minuten fysieke activiteit per week en tijdens de corona-maatregelen gemiddeld 330 
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minuten per week (Coughenour et al., 2020). Uit een onderzoek bij Turkse studenten 

blijkt dat 38% van de leerlingen voor de pandemie voldeed aan de WHO aanbevelingen 

voor fysieke activiteit, dit was slechts 13% tijdens de pandemie (Aslan et al., 2020). Uit 

onderzoek bij Australische studenten blijkt dat een meerderheid van de studenten, 56% 

voor mannen en 61% voor vrouwen, minder fysieke activiteit beoefende dan vóór de 

coronapandemie (Gallo, Gallo, Young, Moritz, & Akison, 2020). Uit onderzoek bij 

Italiaanse studenten blijkt dat er een toename in sedentair gedrag en een afname van 

fysieke activiteit werd waargenomen tijdens de lockdown periode (Gallè et al., 2020). Uit 

onderzoek bij Spaanse universiteitsstudenten bleek dat het beoefenen van matige en 

zware fysieke activiteit daalde onder invloed van de lockdown en sedentair gedrag steeg. 

Ondanks deze daling werd er door studenten toch meer tijd gespendeerd aan 

intervaltraining met hoge intensiteit en spirituele activiteiten zoals yoga (Rodríguez-

Larrad et al., 2021).  

Uit een onderzoek bij Spaanse studenten verpleegkunde bleek dat 58,7% van de 

studenten regelmatig fysieke activiteit beoefende vóór de lockdown, dit steeg naar 

67,4% 10 dagen na de invoering van de lockdown. Na 40 dagen lockdown steeg dit 

percentage naar 77,5% van de studenten. Echter, 40 dagen na de lockdown, bleken 

studenten die aan regelmatige lichaamsbeweging deden een lager stressniveau te 

hebben (Gallego-Gómez et al., 2020). Onderzoek bij Canadese studenten toont aan dat 

16% van de deelnemers aan het onderzoek voldeden aan de Canadese 

bewegingsrichtlijnen voor volwassenen (150 minuten matige tot intense lichamelijke 

activiteit per week), vóór de COVID-19 pandemie, slechts 9,6% voldeed aan de 

richtlijnen tijdens de pandemie (Bertrand et al., 2021). Van de deelnemers die vóór de 

pandemie aan de richtlijnen voldeden, werd 90% minder actief tijdens de pandemie, 

slechts 10% werd actiever. Van de deelnemers die niet voldoende actief waren volgens 

de richtlijnen was 55% minder actief terwijl 45% meer fysiek actief werd (Bertrand et al., 

2021). Ook de minuten die per week werden besteed aan matige tot zware lichamelijke 

inspanning daalden. Hierbij werd een verschil waargenomen tussen mannen en vrouwen. 

Vrouwen deden meer aan lichamelijke activiteit met matige tot zware intensiteit in 

vergelijking met mannen (Bertrand et al., 2021). 

Onderzoek bij Duitse universiteitsstudenten over veranderingen tijdens de COVID-19 

pandemie toont aan dat veranderingen in fysieke activiteit het vaakst werden gemeld, 

30,6% meldde een toename en 19,3% een afname van zware lichamelijke activiteit 

(Busse et al., 2021). De grootste verandering werd gerapporteerd met betrekking tot 

engagement voor het beoefenen van fysieke activiteit. 55% beoefende dezelfde 

hoeveelheid fysieke activiteit vóór en tijdens de pandemie, 31% van de studenten 

rapporteerde een afname in zware fysieke activiteit en 22% in matige fysieke activiteit. 
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Echter 19% van de studenten meldde een toename in zware fysieke activiteit en 23% 

een toename in matige fysieke activiteit (Busse et al., 2021). 

Een Belgische studie over sporten tijdens het begin van de coronacrisis toonde aan dat 

58% van de personen die niet-sportactief waren vóór de corona-pandemie méér sporten 

en/of bewegen sinds de corona-maatregelen. Bij mensen die sportactief waren vóór de 

coronapandemie ligt dit percentage lager met 36% die méér sport/beweegt sinds de 

corona-maatregelen. 41% van de sportactieven geeft aan evenveel te sporten/bewegen 

als voor de corona-maatregelen. In de periode dat dit onderzoek uitgevoerd werd, waren 

wandelen en fietsen de enige toegelaten sporten en de weersomstandigheden waren 

gunstig. Bij kinderen is een andere trend te zien, namelijk 55% van de kinderen 

sport/beweegt minder sinds de corona-maatregelen. In dit onderzoek werd niet gefocust 

op de doelgroep studenten (Scheerder, Willem, De Bosscher, Thibaut, & Ricour, 2020). 

2.2.4 Relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn 

2.2.4.1 Relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn pre -coronapandemie   

Fysieke activiteit is een effectief middel om depressie- en angstsymptomen te 

verminderen, om de impact van stress te minimaliseren en om een positief emotioneel 

welzijn te bevorderen. Helaas wordt gesuggereerd dat 40 tot 50% van de studenten niet 

deelnemen aan enige fysieke activiteit (Dogra et al., 2018). 

Personen die voldoen aan de fysieke activiteit aanbevelingen rapporteerden lagere 

depressiescores dan degenen die niet voldeden aan de aanbevelingen. Voldoen aan de 

WHO aanbevelingen vermindert symptomen van depressie en angst (Siefken, Junge, & 

Laemmle, 2019). Ander onderzoek suggereert dat één tot twee keer fysieke activiteit per 

week beoefenen geassocieerd is met een lagere kans op depressie- en angstsymptomen 

(Hallgren et al., 2020). Daarnaast blijkt uit onderzoek bij Canadese studenten dat matige 

tot krachtige fysieke activiteit in de vrije tijd positief geassocieerd is met geestelijke 

gezondheid en omgekeerd geassocieerd met symptomen van angst en depressie (Doré et 

al., 2016). Onderzoek suggereert een causaal verband tussen inspanning en geestelijke 

gezondheidssymptomen (Choi et al., 2019; Hallgren et al., 2020). 

Uit de systematic review van Dogra et al. (2018) blijkt dat de bevindingen inconsistent 

waren, van de vijf geïncludeerde studies hadden er twee een laag risico. Eén gaf een 

verband aan tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen, zodat hogere niveaus 

van fysieke activiteit geassocieerd waren met een lagere kans op het rapporteren van 

depressieve symptomen. De twee anderen toonden geen verband tussen fysieke 

activiteit en depressieve of angstsymptomen. De drie onderzoeken lieten consequent een 

verband zien tussen krachtige fysieke activiteit en lagere depressieve symptomen (Dogra 

et al., 2018). De meta-analyse van Schuch et al. toont echter aan dat mensen met 
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hogere fysieke activiteitspatronen een verlaagde kans hebben op depressie in 

vergelijking met mensen met lagere fysieke activiteitspatronen. Fysieke activiteit is een 

beschermende factor tegen depressie. In 49 van de geïncludeerde studies werden hogere 

fysieke activiteitspatronen geassocieerd met een verlaging van de kans op het 

ontwikkelen van een depressie in de toekomst, dit is van toepassing voor alle leeftijden 

(jongeren, volwassenen en ouderen) (Schuch et al., 2018).  

2.2.4.2 Relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn tijdens de 

coronapandemie  

Lichaamsbeweging draagt bij tot verbetering van de kwaliteit van leven en kan worden 

beschouwd als beschermende factor voor geestelijke gezondheidsproblemen tijdens de 

COVID-19 pandemie (Sultana et al., 2021; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). Elke afname 

van fysieke activiteit of verslechtering van de geestelijke gezondheid bij studenten is 

zorgwekkend omdat fysieke activiteit belangrijk is voor zowel lichamelijke als geestelijke 

gezondheid (Maher, Hevel, Reifsteck, & Drollette, 2020; Wilson, Holland, Elliott, Duffey, 

& Bopp, 2021). Sport en recreatie spelen een belangrijke rol, stemmingsstoornissen zijn 

sterk gecorreleerd met lage niveaus van lichamelijke activiteit (Szczepańska & Pietrzyka, 

2021). 

Het beoefenen van fysieke activiteit is sterk geassocieerd met een gunstiger welzijn en 

geestelijke gezondheid, dit kan worden beschouwd als een hulpmiddel in tijden van 

onzekerheid (Maher et al., 2020; Pálvölgyi et al., 2020). Depressieve episodes worden 

vaak in verband gebracht met financiële problemen, gevoel van eenzaamheid, sociaal 

isolement en gebrek aan fysieke activiteit. Deze factoren werden versterkt door de 

verplichte lockdown waardoor sommige studenten geen bron van inkomsten meer 

hadden (veel studenten werken tijdens hun studies aan de universiteit), de sluiting van 

fitnessclubs, zwembaden, sportscholen en openbare recreatiegebieden en het verplichte 

afstand houden (Szczepańska & Pietrzyka, 2021).  

Lagere scores op de depressie, angst- en stressschaal werden geassocieerd met 

regelmatige fysieke activiteit waarbij de trainingsgewoonten werden gehandhaafd tijdens 

het uitbreken van COVID-19 (Deng et al., 2020). Uit onderzoek bij Turkse studenten 

tijdens de coronapandemie blijkt dat studenten die minder fysieke activiteit beoefenden 

een minder gunstig mentaal welzijn ervaarden dan studenten die matig tot veel fysieke 

activiteit beoefenden. 30,9% van de studenten ervaarde matige stress en 69,1% van de 

studenten ervaarde hoge stress. 11,9% van de studenten hadden een normale angst 

score, 39,7% van de studenten mild, 36,6% van de studenten matig en 11,9% van de 

studenten hadden een ernstige score voor angst. 24,4% scoorde normaal voor depressie, 

58,8% mild en 16,9% scoorde matig voor depressie (Çağla ÖZKUL, 2020). 
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Geslacht en fysieke activiteit hebben een invloed op de ervaren stress bij studenten. 

Vrouwelijke studenten hadden een significant hoger ervaren stressniveau dan mannelijke 

studenten. Fysieke activiteit blijkt een beschermende factor te zijn tegen stress tijdens 

de lockdown (Aslan et al., 2020; Bourion-Bédès Stéphanie, Tarquinio Cyril, 2021; 

Schlichtiger, Brunner, Steffen, & Huber, 2020). 

Uit onderzoek bij Engelse studenten blijkt dat er verschillen zijn in mentale gezondheid 

en beweging vóór en tijdens de coronapandemie. Mentaal welzijn was lager tijdens de 

coronapandemie en stress was hoger. Op vlak van beweging was sedentair gedrag hoger 

tijdens de coronapandemie en matige tot zware fysieke activiteit was lager (Savage et 

al., 2021). In dit onderzoek werd geen verband waargenomen tussen mentaal welzijn en 

stress en verandering in fysieke activiteit (Savage et al., 2020). Uit onderzoek bij 

Amerikaanse universiteitsstudenten tijdens de coronapandemie blijkt eveneens dat er 

een significante afname was van fysieke activiteit en een toename van waargenomen 

stress. Een toename van depressieve symptomen werd enkel waargenomen bij vrouwen. 

Er werd geen sterke associatie waargenomen tussen fysieke activiteit en mentale 

gezondheid (Wilson et al., 2021). 

Onderzoek bij studenten in Bangladesh toont aan dat vrouwelijke respondenten 48% 

meer kans hadden op depressieve symptomen (Sultana et al., 2021). Uit een onderzoek 

bij Japanse studenten tijdens de coronapandemie bleek eveneens dat van het vrouwelijk 

geslacht zijn een risicofactor is voor depressie (Nomura et al., 2021). Studenten die zich 

engageerden met recreatieve activiteiten hadden 21% minder kans op depressieve 

symptomen. Ook hadden respondenten die zich engageerden met fysieke activiteit een 

verlaagd risico op depressieve symptomen (Nomura et al., 2021; Sultana et al., 2021). 

Betrokkenheid bij educatieve activiteiten had echter het tegenovergestelde effect 

(Sultana et al., 2021).  

Vrouwen bleken meer geneigd te zijn om hun fysieke activiteit te verhogen vergeleken 

met mannen, dit kan een verschil zijn in coping-stijl aan de hand van geslacht tijdens de 

COVID-19-pandemie (Busse et al., 2021). 

Het invoeren van lockdowns om COVID-19 te bestrijden heeft een invloed op de mentale 

gezondheid van zowel volwassenen als jonge populaties. Er moeten inspanningen worden 

geleverd om de fysieke activiteit te verhogen in deze situatie niet alleen omwille van de 

lichamelijke gezondheid, maar ook voor het geestelijk welzijn (López-Valenciano et al., 

2021). 
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2.2.5 Conclusie 

In dit onderzoek is de afhankelijke variabele het mentale welzijn. De onafhankelijke is 

fysieke activiteit. Er dient aandacht te worden besteed aan het feit dat dit verband in 

twee richtingen kan bestaan. 

- De invloed van fysieke activiteit op mentaal welzijn: deze relatie is het object van 

studie van deze masterthesis. 

 

- De invloed van mentaal welzijn (depressie) op fysieke activiteit: onderzoek toont 

aan dat de omgekeerde relatie bestaat, maar deze relatie werd niet significant 

bevonden (Choi et al., 2019). 

Uit de literatuur blijkt dat studenten reeds een kwetsbare groep waren op vlak van 

mentale gezondheid en fysieke inactiviteit vóór de coronapandemie (Auerbach et al., 

2018; Bertrand et al., 2021). In België werd 19,1% van de studenten positief gescreend 

op minstens één psychische aandoening gedurende de laatste twaalf maanden en 22,4% 

voor een psychische aandoening doorheen het leven (Auerbach et al., 2018). Dit kan 

mogelijk verklaard worden door de transitie naar volwassenheid (Doré et al., 2016). 

Deze overgangsperiode heeft ook invloed op de mate van fysieke activiteit, namelijk een 

vermindering van fysieke activiteit. Regelmatige fysieke activiteit kan een gunstige 

invloed hebben op mentaal welzijn, maar de bevindingen hieromtrent zijn niet consistent.  

Door de coronapandemie is deze situatie nog complexer geworden. Er werden 

overheidsmaatregelen genomen zoals sluitingen, beperkingen en afstandsmaatregelen 

om de overdracht van het Coronavirus te verminderen. Dit heeft een aanzienlijke invloed 

op de dagelijkse activiteiten waaronder de beoefening van fysieke activiteit. Op vlak van 

mentaal welzijn is deze situatie een bron van stress (Boukrim et al., 2021; Busse et al., 

2021; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). Deze maatregelen vormen een bedreiging voor 

de mentale gezondheid. 

Deze bijzondere situatie heeft ertoe geleid dat er veel onderzoek werd verricht naar de 

relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn bij studenten tijdens de 

coronapandemie. Resultaten van verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen. In 

sommige onderzoeken wordt wel een verband aangetoond (Deng et al., 2020; Maher et 

al., 2020; Pálvölgyi et al., 2020). In andere onderzoeken is het verband zwak of 

onbestaand (Savage et al., 2021; Wilson et al., 2021). Er zou ook een mogelijk verschil 

zijn in de mate van fysieke activiteit (Dogra et al., 2018; Schuch et al., 2018). Verder 

worden er verschillende concepten gehanteerd onder mentaal welzijn, namelijk: 

stemmingsstoornissen, depressie, stress en angst.  
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Geslacht en leeftijd/ jaar van opleiding zijn factoren die invloed kunnen hebben op de 

relatie tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn (Aslan et al., 2020; Bourion-Bédès 

Stéphanie, Tarquinio Cyril, 2021; Liu et al., 2019; Schlichtiger et al., 2020). Het 

beoefenen van fysieke activiteit lijkt een relatief goedkope en effectieve manier om met 

de gevolgen van de COVID-19-pandemie om te gaan (Rogowska et al., 2020). 

Het concept mentaal welzijn is zeer breed. In deze masterthesis zal gefocust worden op 

gevoelens van depressie, angst en stress. 

Deze masterproef heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen fysieke activiteit, 

sport en mentaal welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de 

VUB. De onderstaande theoretische omkadering is op deze masterthesis van toepassing 

(figuur 2). Deze studie wil onderzoeken of er een significante relatie bestaat tussen de 

onafhankelijke variabele ‘fysieke activiteit’ en de afhankelijke variabele ‘mentaal welzijn’. 

 

 

 

Figuur 2: Theoretische omkadering  

  

Fysieke activiteit 

- Matige fysieke activiteit 

- Zware fysieke activiteit 

- Wandelen 

 

Mentaal welzijn 

- Depressie 

- Angst 

- Stress 
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2.3 Wetenschappelijke en Maatschappelijke relevantie 

In de wetenschappelijke literatuur is reeds onderzoek gedaan naar beide thema’s 

afzonderlijk en de relatie tussen de twee. De relatie tussen fysieke activiteit en depressie 

heeft veel aandacht gekregen de laatste jaren (Choi et al., 2019). 

Universiteitsstudenten zijn een kwetsbare groep op vlak van onvoldoende fysieke 

activiteit en ongunstig mentaal welzijn. Door de huidige coronapandemie met 

bijbehorende maatregelen is de situatie nog complexer geworden. Onderzoek naar de 

invloed van fysieke activiteit op mentaal welzijn bij studenten tijdens de coronapandemie 

is een onderwerp waar men pas recent onderzoek naar is beginnen verrichten. Recent 

onderzoek toont aan dat er een verband is tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn 

tijdens de coronapandemie (Rogowska et al., 2020; Zhang et al., 2020). De belangrijkste 

conclusie van deze onderzoeken zijn dat fysiek inactieve studenten hogere depressie en 

angst scores hadden dan fysiek actieve studenten, deze relatie was echter zwak 

(Rogowska et al., 2020). Fysieke activiteit heeft een direct effect op het verminderen van 

algemene negatieve gevoelens, fysieke activiteit zou een mogelijk effect kunnen hebben 

om mentaal welzijn te verbeteren (Zhang et al., 2020). Er wordt op dit moment veel 

onderzoek gedaan naar factoren die het welzijn kunnen verbeteren tijdens de 

coronapandemie. Dit onderzoek zal focussen op de situatie bij Belgische studenten, meer 

specifiek VUB studenten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de 

sportdienst van de VUB het aanbod aanpassen aan de noden van studenten en 

beperkingen die studenten ervaren om te sporten tijdens de coronapandemie.  

Fysieke activiteit en mentaal welzijn zijn belangrijke aspecten voor volksgezondheid. 

Fysieke activiteit werd doorheen de coronapandemie aangemoedigd door de overheid en 

de WHO. Wanneer aangetoond wordt dat fysieke activiteit een significante invloed heeft 

op mentaal welzijn, kan hier verder worden op ingezet om fysieke activiteit te stimuleren 

en te promoten. 
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3. Empirische studie 

3.1 Onderzoeksvragen 

3.1.1 Hoofdonderzoeksvraag 

Deze masterproef heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen fysieke activiteit en 

mentaal welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de VUB. 

De onderzoeksvraag die centraal staat binnen deze masterthesis is: ‘Bestaat er een 

verband tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn bij VUB studenten tijdens de COVID-

19 pandemie?’. 

Hypothese: Studenten die méér fysieke activiteit beoefenen tijdens de COVID-19 

pandemie hebben een lagere score op de depressie, angst en stressschaal. 

3.1.2 Deelonderzoeksvragen 

Voor deze studie werden de volgende operationele deelonderzoeksvragen gesteld: 

- Wat is de prevalentie van zelf gerapporteerde depressie, angst en stress tijdens 

de coronapandemie bij VUB studenten? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

 

- In welke mate beoefenden studenten fysieke activiteit tijdens de 

coronapandemie? In welke mate komt de beoefening van fysieke activiteit 

overeen met de WHO aanbeveling (namelijk 150min per week)? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

 

- Is er een verschil in sportbeoefening vóór en tijdens de coronapandemie? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

 

- Wat is het verband tussen depressie, angst en stress en fysieke activiteit? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

 

- Welke beperkingen ervaren studenten om te sporten? 

 

- Heeft het jaar van opleiding invloed op depressie, angst en stress scores? 
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- Heeft leeftijd invloed op depressie, angst en stress scores? 

- Heeft een verandering van sportbeoefening in vergelijking met de periode voor de 

coronapandemie invloed op depressie, angst en stressscores?  

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 
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3.2 Onderzoeksopzet  

3.2.1 Study design 

Deze studie is een cross-sectioneel kwantitatief surveyonderzoek. 

3.2.2 Het ontwerp van de vragenlijst 

Hieronder wordt beschreven hoe de keuze van de vragenlijst (zie bijlage V en VI) tot 

stand kwam. 

Om gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van twee gevalideerde 

vragenlijsten, namelijk de depressie, angst en stressschaal (DASS-21) en de 

Internationale lichamelijke activiteiten vragenlijst, korte versie (IPAQ-SF) om de relatie 

te onderzoeken tussen mentaal welzijn en fysieke activiteit tijdens de coronapandemie. 

Omdat IPAQ enkel informatie verschaft over fysieke activiteit tijdens de coronapandemie, 

werd aanvullend dieper ingegaan op sportbeoefening vóór en tijdens de coronapandemie 

en beperkingen om te sporten. Hiervoor werden extra vragen toegevoegd geïnspireerd 

op de Vlaamse sportparticipatie survey en MESSI (Scheerder et al., 2020). 

3. 2.2.1  IPAQ-SF 

De IPAQ is de meest gebruikte fysieke activiteiten vragenlijst geworden sinds de 

ontwikkeling ervan. Er is een lange en een korte versie beschikbaar.(Lee, Macfarlane, 

Lam, & Stewart, 2011). De korte versie van de vragenlijst bevraagt drie specifieke 

soorten van fysieke activiteit, namelijk wandelen, activiteiten met matige intensiteit en 

activiteiten met zware intensiteit (Ipaq, 2005). 

Aan de hand van de verkorte versie van de IPAQ kunnen er afzonderlijke scores 

berekend worden voor wandelen, matige en zware intensiteit. De berekening van de 

totale score bestaat uit een optelling van de duur (in minuten) en frequentie (dagen) van 

alle soorten fysieke activiteit (Ipaq, 2005). De lange versie van de vragenlijst wordt 

aanbevolen voor onderzoek dat een meer gedetailleerde beoordeling vereist (Craig et al., 

2003), in het kader van deze masterproef zal geopteerd worden voor de korte versie. Er 

is geen verschil in betrouwbaarheid en geldigheid tussen de korte en lange IPAQ-

vragenlijsten (Craig et al., 2003). 

De internationale lichamelijke activiteiten vragenlijst is getest en ontwikkeld voor gebruik 

bij adolescenten en volwassenen (leeftijdsreeks van 15-69 jaar) in diverse situaties 

(Craig et al., 2003; Ipaq, 2005). 

Het is van belang om rekening te houden met zwaktes van de IPAQ. Uit de systematic 

review van Lee et al. (2011) blijkt dat in de meeste onderzoeken het fysieke 

activiteitsniveau wordt overschat met 36 tot 173 procent, in één studie werd het fysieke 

activiteitsniveau onderschat met 28 procent (Lee et al., 2011). In het algemeen moet bij 
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het gebruik van de IPAQ rekening gehouden worden met een mogelijke over-

rapportering van fysieke activiteit (Lee et al., 2011). 

3. 2.2.2  DASS-21  

De DASS-21 meet negatieve emoties en mentale gezondheid (Zhang et al., 2020). 

DASS-21 is een zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 21 items onderverdeeld in drie 

componenten namelijk stress, angst en depressie. Elk van deze componenten bevat 

zeven items. Per item is er een beoordelingsschaal van vier punten (Oei et al., 2013; 

Zhang et al., 2020). Aan participanten wordt gevraagd om te beoordelen hoeveel van elk 

van de items in de vorm van uitspraken van toepassing zijn tijdens een bepaalde periode 

gaande van: 

0 = Helemaal niet of nooit van toepassing 

1 = Een beetje of soms van toepassing 

2 = Behoorlijk of vaak van toepassing 

3 = Zeer zeker of meestal van toepassing 

(Oei et al., 2013; Zhang et al., 2020) 

De globale DASS score is de som van drie componenten en kan worden gebruikt als 

algemene indicator van de mentale toestand van de participant. De score van elke 

component heeft een range van nul tot eenentwintig. Hogere scores van stress, angst, 

depressie en algemene DASS scoren wijzen op meer negatieve emoties (Zhang et al., 

2020). 

De bevindingen tonen aan dat de DASS-21 een instrument is met een goede 

betrouwbaarheid en validiteit. Uit de literatuur blijkt duidelijk dat de DASS-21 een 

gevestigd instrument is voor het meten van depressie, angst en stress in de Westerse 

wereld (Oei., 2013). 

3. 2.2.3 Vragenlijst ontwerp en opbouw  

Gedurende deze fase werd de tekstversie van de vragenlijst samengesteld. 

Gezien de geldende coronamaatregelen en beperkte activiteiten op campus was het niet 

mogelijk om studenten persoonlijk aan te spreken voor het invullen van de vragenlijst. 

Daarom werd gekozen voor een elektronische vragenlijst.  

De vragenlijst is gestructureerd in vier delen: (1) achtergrondgegevens; (2) DASS-21; 

(3) sport vóór /tijdens de coronapandemie; (4) IPAQ-SF.  

3.2.3 Inhoud van de vragenlijst 

De inhoud van de vragenlijst zal hieronder worden besproken volgens de volgorde van de 

vragen in de vragenlijst. 
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3. 2.3.1 Achtergrondgegevens  

De achtergrondgegevens die worden bevraagd in de vragenlijst zijn: (1) faculteit; (2) 

opleidingsjaar; (3) geslacht; (4) leeftijd. 

Deze variabelen kunnen na de hoofdconcepten mogelijk een invloed hebben op de relatie 

tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn. Daarom zullen deze achtergrondgegevens 

bevraagd worden. Uit de literatuur blijkt dat er verschillen kunnen zijn op vlak van 

depressie, angst en stress gevoelens tussen de opleidingsjaren (Liu et al., 2019). Ook 

leeftijd kan een invloed hebben (Schlichtiger et al., 2020). Verder blijkt uit de literatuur 

dat geslacht een grote invloed heeft op mentaal welzijn en ook een mogelijke invloed kan 

hebben op mate van fysieke activiteit. 

3. 2.3.2 Mentaal welzijn ï De afhankelijke variabele  

Om het mentaal welzijn in kaart te brengen zal gebruik worden gemaakt van de DASS-

21. Dit gedeelte van de vragenlijst bestaat uit 21 stellingen. Er wordt bevraagd in welke 

mate de stellingen van toepassing waren in een gewone week tijdens de laatste 6 

maanden met als antwoordmogelijkheden ‘Helemaal niet of nooit van toepassing’ (=0), 

‘Een beetje of soms van toepassing’ (=1), ‘Behoorlijk of vaak van toepassing’ (=2) of 

‘Zeer zeker of meestal van toepassing’ (=3). 

3. 2.3.3  Sport  vóór / tijdens de coronapandemie  

De verschillen in sport vóór en tijdens de coronapandemie werden bevraagd aan de hand 

van verschillende vragen: 

(1) Sport vóór de covid-19 periode: ‘Ik deed niet aan sport vóór de Covid-19 periode ‘, 

‘(Ongeveer) Minder dan 1 keer per maand’, ‘(Ongeveer) Minstens 1 keer per maand’, 

‘(Ongeveer) Minstens 1 keer per week’, ‘(Ongeveer) Minstens 3 keer per week’, 

‘(Ongeveer) Minstens 5 keer per week’ of ‘(Ongeveer) Dagelijks’  

(2)Sporten vóór de corona-maatregelen: ‘Fietsen’, ‘Lopen’, ‘Fitness’, ‘Groepsfitness’, 

‘Yoga/pilates/mindfulness’, ‘Wandelen’, ‘Zwemmen’, ‘Dans’, ‘Ploegsport’, ‘Slagsport’, 

‘Vechtsport’ of ‘Andere’  

(3) Sport op dit moment (tijdens de covid-19 periode): ‘Ik doe niet aan sport tijdens de 

Covid-19 periode’, ‘(Ongeveer) Minder dan 1 keer per maand’, ‘(Ongeveer) Minstens 1 

keer per maand’, ‘(Ongeveer) Minstens 1 keer per week’, ‘(Ongeveer) Minstens 3 keer 

per week’, ‘(Ongeveer) Minstens 5 keer per week’ of ‘(Ongeveer) Dagelijks’. 

(4) Sporten tijdens de covid-19 periode: ‘Fietsen’, ‘Lopen’, ‘Fitness’, 

‘Yoga/pilates/mindfulness’, ‘Wandelen’, ‘Zwemmen’ of ‘Andere’  

(5) Sportbeoefening: ‘Recreatief’ of ‘In Competitie’  
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(6) Verhindering door de corona-maatregelen: ‘... geen geschikte omgeving’, ‘... geen 

vrienden om mee te sporten’, ‘... geen sportclubactiviteiten’, ‘... sportinfrastructuur 

gesloten’, ‘... sportevenement afgelast’, ‘... angst om buiten te komen voor besmetting’, 

‘…angst om buiten te komen’, ‘...ziekte’, ‘... geen/weinig tijd’, ‘... geen interesse (meer)’, 

‘Andere reden’ of ‘Ik voel me niet verhinderdΩ. 

3. 2.3.4 Fysieke activiteit ï De onafhankelijke variabele  

Om de mate van fysieke activiteit tijdens de coronapandemie gedetailleerd in kaart te 

brengen zal worden gebruik gemaakt van de IPAQ-SF. Er wordt bevraagd naar zware 

fysieke activiteiten, matige fysieke activiteiten, wandelen en sedentaire gedrag tijdens 

een gewone week de laatste zes maanden, het gaat over activiteiten die minstens tien 

minuten aan één stuk beoefend worden. Eerst worden de onderdelen van fysieke 

activiteit uitgelegd, daarna wordt er gevraagd om aan te geven hoeveel dagen in een 

gewone week de activiteit beoefend wordt en hoeveel tijd gemiddeld op zo’n dag besteed 

wordt aan fysieke activiteit (in uren en minuten per dag). (1) Zware fysieke activiteiten: 

‘… dagen’ en ‘… uren en minuten per dag’ (2) Matige fysieke activiteiten: ‘… dagen’ en ‘… 

uren en minuten per dag’ (3) Wandelen: ‘… dagen’ en ‘… uren en minuten per dag’ (4) 

tijd die al zittend werd doorgebracht: op een gewone weekdag ‘… dagen’ en ‘… uren en 

minuten per dag’ en op een gewone weekenddag ‘… dagen’ en ‘… uren en minuten per 

dag’. 

3.2.4 Onderzoekspopulatie 

De vragenlijst werd afgenomen bij VUB studenten. De leeftijdsgrenzen werden 

afgebakend van 18 tot 25 jaar. De vragenlijsten werden online afgenomen tijdens een 

periode waarin thuisonderwijs en coronamaatregelen nog steeds de norm zijn. 

3.2.5 Dataverzameling 

De vragenlijst werd online verspreid via kanalen van de VUB om deelnemers te 

rekruteren voor dit onderzoek. Er werden twee kanalen gebruikt voor verspreiding. Er 

werd een nieuwsbericht aangemaakt op de VUB pagina “Vragenlijsten medestudenten” 

zowel in het Nederlands als in het Engels. Vanuit de sportdienst van de VUB werd een 

ledenlijst verkregen van studenten die in voorbije vijf jaar (2016-2021) een sportkaart 

hebben aangekocht op de sportdienst van de VUB, er werd een mail gestuurd naar alle 

studenten op de lijst. Studenten die een mail hebben ontvangen of de vragenlijst hebben 

ingevuld via de pagina “Vragenlijsten medestudenten” hadden de keuze om deel te 

nemen aan het onderzoek. Deelname was vrijblijvend en volledig anoniem. De inleidende 

tekst van de vragenlijst werd beschouwd als informed consent. 
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3.2.6 Dataverwerking en analyse 

Er werd gebruik gemaakt van het statistisch programma Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versie 26 van International Business Machines Corporation (IBM) voor 

de verwerking en de analyse van de resultaten. 

3.2.6.1 Dataverwerking  

De volgende manipulaties werden doorgevoerd vóór aanvang van de data-analyse 

- Vragen met meerdere antwoord categorieën (multiple response sets) werden 

opgesplitst in aparte kolommen. 

- De berekening van depressie-, angst- en stressscore. 

- Opsplitsing van de scores per onderdeel in categorieën (normaal, mild, matig, 

ernstig en zeer ernstig). 

- Berekening fysieke activiteit per week (totale fysieke activiteit, zware fysieke 

activiteit,…). Er zijn twee categorieën voor fysieke activiteit namelijk, voldoen aan 

de WHO aanbeveling van 150 minuten per week (=1) en niet voldoen aan de 

aanbeveling (=0). 

3. 2.6. 2 Data -analyse  

Er werd gebruik gemaakt van regressieanalyse, T-testen en correlaties voor de analyse 

van de gegevens. Om de significantie af te leiden van de testen werd gebruik gemaakt 

van de P-waarde. P-waarden die kleiner dan of gelijk zijn aan 0,05 worden als significant 

beschouwd. 

De kwantitatieve analyse van de gegevens bestaat uit verschillende onderdelen. De 

hoofdonderzoeksvraag binnen dit onderzoek is: Bestaat er een verband tussen 

depressie, angst en stress en fysieke activiteit bij VUB studenten tijdens de 

coronapandemie? Er zal aan de hand van statistische testen worden onderzocht of er 

een significant verband bestaat tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn. 

 

- Bestaat er een verband tussen depressie, angst en stress en fysieke 

activiteit bij VUB studenten tijdens de coronapandemie? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

De relatie tussen fysieke activiteit en depressie, angst en stress wordt onderzocht 

aan de hand van correlaties. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt 

onderzocht aan de hand van regressieanalyse. De onafhankelijke is fysieke 

activiteit. De afhankelijke variabele voor deze analyse is mentaal welzijn, namelijk 

de DASS-score.  
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De deelonderzoeksvragen die onderzocht worden zijn: 

- Wat is de prevalentie van zelf gerapporteerde depressie, angst en stress 

tijdens de coronapandemie bij VUB studenten? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

Deze deelonderzoeksvraag wordt onderzocht aan de hand van de mate van ernst 

die van toepassing is op basis van de scores op de items depressie, angst en 

stress. Mentaal welzijn is de afhankelijke variabele die onderverdeeld wordt in 

depressie, angst en stress scores. Stellingen drie, vijf, tien, dertien, zestien, 

zeventien en eenentwintig zijn indicatoren voor depressie. Stellingen twee, vier, 

zeven, negen, vijftien, negentien en twintig zijn indicatoren voor angst. Stellingen 

één, zes, acht, elf, twaalf, veertien en achttien zijn indicatoren voor stress (tabel 

2). Op basis van de scores voor deze items kan de mate van ernst bepaald 

worden, namelijk: normaal, mild, matig, ernstig en zeer ernstig (tabel 3). De 

score op de subschalen kan worden berekend door alle scores per item op te 

tellen en te vermenigvuldigen met twee, zodat de scores vergelijkbaar zijn met de 

lange versie van de DASS (Liu et al., 2019) 

Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt onderzocht aan de hand van een T-

test. 

Item Stelling 

Depressie 3, 5, 10, 13, 16, 17 en 21 

Angst 2, 4, 7, 9, 15, 19 en 20 

Stress 1, 6, 8, 11, 12, 14 en 18 

Tabel 2: Stellingen per item van de DASS -21 (Deng et al., 2020) 
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Mate van ernst Depressie Angst Stress 

Normaal 0-9 0-7 0-14 

Mild  10-13 8-9 15-18 

Matig 14-20 10-14 19-25 

Ernstig 21-27 15-19 26-33 

Zeer ernstig 28+ 20+ 34+ 

Tabel 3: Labels van ernst voor depressie, angst en stress (Liu et al., 2019) 

- In welke mate beoefenen studenten fysieke activiteit tijdens de 

coronapandemie? In welke mate komt de beoefening van fysieke 

activiteit overeen met de WHO aanbeveling? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

Dit wordt onderzocht aan de hand van de resultaten uit de IPAQ die een onderdeel 

is van de vragenlijst in dit onderzoek. Fysieke activiteit is de onafhankelijke 

variabele in dit onderzoek. Fysieke activiteit kan worden onderverdeeld in 

wandelen, matige fysieke activiteit en zware fysieke activiteit. Het verschil tussen 

mannen en vrouwen wordt onderzocht aan de hand van een T-test. De relatie 

tussen geslacht en voldoen aan de WHO aanbeveling wordt onderzocht aan de 

hand van een Chi-kwadraat test 

- Is er een verschil in sportbeoefening vóór en tijdens de coronapandemie? 

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

Het verschil in fysieke activiteit vóór en tijdens de coronapandemie wordt getoetst 

aan de hand van repeated mesures. Het verschil tussen mannen en vrouwen is 

een interactie-effect van het verschil in de tijd en geslacht, daarbij is het verschil 

in tijd de afhankelijke variabele en het geslacht de onafhankelijke variabele. 

- Welke beperkingen ervaren studenten om te sporten? 

Dit is een multiple response set en wordt beschreven in percentages aan de hand 

van de bijhorende vraag in de vragenlijst. 

- Heeft het jaar van opleiding invloed op depressie, angst en stressscores? 

Dit wordt getoetst aan de hand van correlaties. De afhankelijke variabele blijft 

mentaal welzijn, namelijk de DASS-score. 

- Heeft leeftijd invloed op depressie, angst en stressscores? 
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Dit wordt getoetst aan de hand van correlaties. De afhankelijke variabele blijft 

mentaal welzijn, namelijk de DASS-score. 

- Heeft een verandering van sportbeoefening in vergelijking met de periode 

voor de coronapandemie invloed op depressie, angst en stressscores?  

o Algemeen 

o Verschil tussen mannen en vrouwen? 

Voor de toetsing van deze onderzoeksvraag wordt eerst de verandering in 

sportbeoefening berekend door een verschilscore te creëren. Eens deze variabele 

is aangemaakt kan een regressieanalyse toegepast worden voor depressie, angst 

en stress. Depressie, angst en stress zijn afhankelijke variabele. 
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4. Resultaten 

In dit deel van deze masterproef volgt een bespreking van de resultaten. Eerst wordt de 

onderzoekspopulatie beschreven. Verder werd verklarende statistiek toegepast om 

relaties tussen variabelen te onderzoeken. 

4.1 Beschrijvende statistiek  

De vragenlijst werd verspreid via de beschikbare VUB kanalen. Er werden 319 

vragenlijsten ingevuld, een deel ervan werd slechts gedeeltelijk ingevuld, na controle 

bleven er 209 vragenlijsten over voor verdere verwerking. Aangezien in deze 

masterthesis vaak de vergelijking wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen worden 

respondenten die die bij geslacht ‘anders’ hebben aangeduid geëxcludeerd. Tabel 4 geeft 

een overzicht van de achtergrond kenmerken van de respondenten. 

 Aantal (n=209) Percentage 

Faculteit   

Recht en Criminologie 14 6,7 

Sociale Wetenschappen & 

Solvay Business School 

51 24,4 

Psychologie & 

Educatiewetenschappen 

25 12,0 

Letteren en Wijsbegeerte 14 6,7 

Wetenschappen en Bio-

ingenieurswetenschappen 

41 19,6 

Geneeskunde en Farmacie 13 6,2 

Ingenieurswetenschappen 20 9,6 

Lichamelijke Opvoeding en 

Kinesitherapie 

31 14,8 

Jaar van opleiding   

1 20 9,6 

2 41 19,6 

3 49 23,4 

4 48 23,0 

5 25 12,0 

Meer dan 5 jaar 26 12,4 

Geslacht   

Vrouw 132 63,2 

Man 77 36,8 
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 Minimum Maximum Gemiddelde  Standaardafwijking 

Leeftijd 18 25 21,95 2,01 
Tabel 4: Beschrijvende statistiek  

 

4.1.1 Beperkingen en beoefende sporten 

Tabel 5 geeft een overzicht van de beperkingen die studenten ervaren om te sporten 

tijdens de coronapandemie (in de periode eind april tot eind mei 2021). 59% geeft aan 

de sluiting van sportinfrastructuur te beschouwen als een beperking om te sporten en 

39% beschouwde de afwezigheid van sportclubactiviteiten als een beperking. Angst om 

buiten te komen en ziekte werd slechts door 4,9% van de studenten als een beperking 

ervaren.  

Beperkingen om te sporten tijdens de coronapandemie Aantal Percentage 

 Geen geschikte omgeving 58 28,3% 

Geen vrienden om mee te sporten 65 31,7% 

Geen sportclubactiviteiten 81 39,5% 

Sportinfrastructuur gesloten 121 59,0% 

Sportevenement afgelast 39 19,0% 

Angst om buiten te komen voor besmetting 23 11,2% 

Angst om buiten te komen 10 4,9% 

Ziekte 10 4,9% 

Geen / weinig tijd 49 23,9% 

Geen interesse (meer) 23 11,2% 

Andere reden 7 3,4% 

Ik voel me niet verhinderd 42 20,5% 
Tabel 5: Beperkingen om te sporten  

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de beoefende sporten vóór de coronapandemie. Onder de 

bevraagde studenten werden lopen (45,1%), wandelen (43,7%) en fitness (37,9%) 

aangeduid als de meest beoefende sporten voor de coronapandemie. Vechtsport was de 

minst beoefende sport met 7,8%. Tabel 7 geeft een overzicht van de beoefende sporten 

tijdens de coronapandemie. Tijdens de coronapandemie bleven wandelen (64,7%) en 

lopen (53,4%) de meest beoefende sport onder de bevraagde studenten. 

Beoefende sporten vóór de coronapandemie Aantal Percentage 

 Fietsen 54 26,2% 

Lopen 93 45,1% 

Fitness 78 37,9% 

Groepsfitness 27 13,1% 

Yoga/pilates/mindfulness 50 24,3% 
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Wandelen 90 43,7% 

Zwemmen 62 30,1% 

Dans 39 18,9% 

Ploegsport (voetbal, volleybal, basketbal…) 52 25,2% 

Slagsport (tennis, badminton, tafeltennis…) 22 10,7% 

Vechtsport (judo, boksen, karate…) 16 7,8% 

Andere 32 15,5% 
Tabel 6: Beoefende sporten voor de coronapandemie  

Beoefende sporten tijdens de coronapandemie Aantal  Percentage  

 Fietsen 57 27,9% 

Lopen 109 53,4% 

Fitness 39 19,1% 

Yoga/pilates/mindfulness 50 24,5% 

Wandelen 132 64,7% 

Zwemmen 25 12,3% 

Anders 44 21,6% 
Tabel 7: Beoefende sporten tijdens de coronapandemie  

 

4.2 Depressie, angst en stress tijdens de coronapandemie 

Het aantal studenten met gevoelens van depressie, angst en stress opgedeeld in de mate 

van ernst wordt weergegeven in tabel 8. 14,4% van de bevraagde VUB-studenten geeft 

aan gevoelens van zeer ernstige depressie te ervaren, 31,6% van de studenten hebben 

een normale depressiescore. Ook ervaren 41,6% van de studenten een normaal niveau 

van angst, evenals 14,8% ervaart zeer ernstige gevoelens van angst. 45,9% van de 

bevraagde studenten ervaren normale stressniveau, slechtst 4,8% heeft een zeer 

ernstige stressscore. De stellingen per item van de DASS-21 en de labels van ernst 

worden toegelicht in 3.2.6.2 (tabel 2 en 3). 

Depressie Aantal Percentage 

Normaal 66 31,6 

Mild 29 13,9 

Matig 62 29,7 

Ernstig 22 10,5 

Zeer ernstig 30 14,4 

Angst   

Normaal 87 41,6 

Mild 16 7,7 

Matig 51 24,4 

Ernstig 24 11,5 
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Zeer ernstig 31 14,8 

Stress   

Normaal 96 45,9 

Mild 30 14,4 

Matig 33 15,8 

Ernstig 40 19,1 

Zeer ernstig 10 4,8 

Tabel 8: Het voorkomen van depressie, angst en stress  

De gemiddelde depressie-, angst- en stressscores voor mannen en vrouwen afzonderlijk 

worden weergegeven in tabel 9. Uit de T-test blijkt dat er een significant verschil is 

tussen mannen en vrouwen op vlak van depressie, angst en stress. Er is een significant 

verschil tussen mannen en vrouwen op vlak van depressie (p=0,001). Hetzelfde effect 

valt waar te nemen voor angst (p=0,000) en stress (p=0,000). Vrouwen ervaren 

significant méér gevoelens van depressie, angst en stress dan mannen. 

 

Depressie-,angst- en stressscores 

 Geslacht  Gemiddelde score Standaardafwijking  

Depressie vrouw  17,16 9,91  

man  12,29 9,38  

Angst vrouw  12,90 9,13  

man  7,12 6,29  

Stress vrouw  19,42 9,33  

man  12,42 8,04  

Tabel 9: Gemiddelde score voor depressie, angst en stress bij mannen en vrouwen  

 

4.3 Fysieke activiteit en sport 

4.3.1 Fysieke activiteit tijdens de coronapandemie (IPAQ) 

Tabel 10 geeft een beschrijving van de gemiddelde resultaten van de IPAQ-vragenlijst 

voor de bevraagde studenten. 

Fysieke activiteit tijdens de coronapandemie 

 Gemiddelde Standaardafwijking 

Totale fysieke activiteit 

(minuten per week) 

501,67 467,91 

Zware fysieke activiteit 

(minuten per week) 

109,63 178,08 
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Matige fysieke activiteit 

(minuten per week) 

123,36 166,03 

Wandelen (minuten per 

week) 

268,69 295,75 

Aantal minuten zitten 

(weekdag) 

530,51 189,73 

Aantal minuten zitten 

(weekenddag) 

417,39 166,96 

Tabel 10 : Fysieke activiteit tijdens de coronacrisis op basis van de IPAQ  

De gemiddelde minuten fysieke activiteit beoefend per week voor mannen en vrouwen 

afzonderlijk op basis van de IPAQ-vragenlijst worden weergegeven in tabel 11. Op basis 

van de T-test blijkt dat er onder de bevraagde studenten geen significant verschil is 

tussen mannen en vrouwen voor totale fysieke activiteit (p=0,46), matige fysieke 

activiteit (p=0,37) en wandelen (p=0,58) . Er is enkel een verschil in zware activiteit 

tussen mannen en vrouwen. Mannen beoefenden significant méér zware fysieke activiteit 

dan vrouwen (p=0,04) tijdens de tweede lockdown. 

Fysieke activiteit tijdens de coronapandemie 

 Geslacht  Gemiddelde Standaardafwijking  

Totale fysieke activiteit 

(minuten per week) 

vrouw  480,31 503,10  

man  533,71 410,94  

Zware fysieke activiteit 

(minuten per week) 

vrouw  87,33 180,74  

man  143,07 169,83  

Matige fysieke activiteit 

(minuten per week) 

vrouw  114,17 169,43  

man  137,14 161,03  

Wandelen (minuten per week) vrouw  278,81 336,29  

man  253,50 222,98  

Tabel 11 : Fysieke activiteit tijdens de coronacrisis op basis van de IPAQ  opgesplitst voor mannen 
en vrouwen  

Op basis van de informatie die verzameld werd met de IPAQ blijkt dat 71,3% van de 

bevraagde studenten voldoet aan de WHO aanbeveling van 150 minuten fysieke activiteit 

per week tijdens de coronapandemie. Voor mannen en vrouwen afzonderlijk zijn deze 

percentages anders. De meerderheid van de vrouwen (89,4%) die de vragenlijst hebben 

ingevuld voldoen aan de WHO aanbeveling, bij mannen ligt dit percentage lager (59,6%). 

Uit het resultaat van de Chi-kwadraat test blijkt dat er net geen significant verschil is 

tussen mannen en vrouwen (p=0,056) bij het voldoen aan de WHO aanbeveling van 150 

minuten fysieke activiteit per week. 
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4.3.2 Sport vóór en tijdens de coronapandemie  

42,4% van de bevraagde studenten sport minder tijdens de coronapandemie in 

vergelijking met de periode vóór de coronapandemie, 31,7% sport evenveel en 25,9% 

sport méér tijdens de coronapandemie (tabel 12). 

Verschil in sportbeoefening 

 Totaal Vrouwen Mannen 

Sport minder 42,4% 40% 46,7% 

Sport evenveel 31,7% 31,5% 32% 

Sport meer 25,9% 28,4% 21,3% 

Tabel 12 : Verschil in sportbeoefening  

Om gegevens te bekomen van het verschil in sportactiviteit vóór en tijdens de 

coronapandemie werd gebruik gemaakt van de verschilscore van frequenties (aantal 

dagen sport vóór en tijdens de coronapandemie). Hierbij werden twee effecten 

onderzocht namelijk het hoofdeffect van tijd (sportbeoefening vóór en tijdens de 

coronapandemie) en het interactie-effect van geslacht (verschil tussen mannen en 

vrouwen doorheen de tijd). 

Er is een significant verschil in sportbeoefening vóór en tijdens de coronapandemie onder 

de bevraagde studenten (p=0,04). Zowel bij mannen als vrouwen daalt de 

sportbeoefening ten opzichte van vóór de coronapandemie. Er is geen interactie-effect 

tussen tijd en geslacht (p=0,76). Dezelfde trend is waar te nemen bij mannen en bij 

vrouwen op vlak van sport vóór (tijdstip één) en tijdens (tijdstip twee) de 

coronapandemie (zie figuur 3). Zowel mannen als vrouwen sporten minder tijdens de 

coronapandemie in vergelijking met de periode vóór de coronapandemie. 
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Figuur 3: Fysieke activiteit vóór en tijdens de coronapandemie  

4.4 Verband tussen depressie, angst en stress en fysieke activiteit 

tijdens de coronapandemie  

Om het verband te onderzoeken tussen depressie, angst en stress en fysieke activiteit 

tijdens de coronapandemie werd gebruik gemaakt van de informatie verzameld aan de 

hand van de IPAQ-vragenijst en de DASS-21. Tabel 13 geeft een overzicht van de 

correlatie tussen fysieke activiteit en depressie, angst en stress. De correlatie tussen 

fysieke activiteit en depressie is negatief (r=-0,129), maar deze relatie is niet significant 

(p=0,090). Er kan niet gesproken worden van een verband tussen depressie en fysieke 

activiteit tijdens de coronapandemie binnen de totale groep van bevraagde studenten. 

Dit is gelijkaardig voor angst en stress. 

 

Correlatie tussen fysieke activiteit en depressie, angst en stress 

 Depressie Angst Stress 

Activiteit Correlatie  -0,129 -0,043 -0,028 

Significantie 0,090 0,575 0,716 
Tabel 13 : Correlatie tussen fysieke activiteit en depressie, angst en stress op basis van de IPAQ en 
DASS-21  

Wanneer we de opsplitsing maken naargelang geslacht blijkt dat de relatie tussen fysieke 

activiteit en depressie niet wordt beïnvloed door geslacht. De resultaten van de 

regressieanalyse worden weergegeven in tabel 14. De interactie tussen geslacht en 

fysieke activiteit is niet significant voor depressie (p=0,40). Geslacht is geen 
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modererende variabele voor de relatie tussen activiteit en depressie. Het zelfde geldt 

voor angst en stress. De interactie tussen geslacht en fysieke activiteit is niet significant 

voor angst (p=0,48) en stress (p=0,99). 

Resultaten van de regressieanalyse 

Afhankelijke variabele: Depressie 

Onafhankelijke variabelen: Significantie 

Fysieke activiteit 0,261 

Geslacht 0,010 

Interactie tussen geslacht en fysieke activiteit 0,403 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 12,431 1,893 0,000 

Fysieke activiteit bij mannen 0,000 0,003 0,863 

Fysieke activiteit bij vrouwen -0,003 0,003 0,403 

 

 

Afhankelijke variabele: Angst 

Onafhankelijke variabelen: Significantie 

Fysieke activiteit 0,554 

Geslacht 0,026 

Interactie tussen geslacht en fysieke activiteit 0,478 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 7,785 1,583 0,000 

Fysieke activiteit bij mannen -0,002 0,002 0,435 

Fysieke activiteit bij vrouwen 0,002 0,003 0,478 

 

 

Afhankelijke variabele: Stress 

Onafhankelijke variabelen: Significantie 

Fysieke activiteit 0,923 

Geslacht 0,002 

Interactie tussen geslacht en fysieke activiteit 0,992 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 12,359 1,778 0,000 

Fysieke activiteit bij mannen 0,000 0,003 0,959 

Fysieke activiteit bij vrouwen 0,000 0,003 0,992 
Tabel 14 : Resultaten van de regressieanalyse voor depressie, angst en stress  
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4.5 Verband tussen depressie, angst en stress en verandering in 

sport (vóór en tijdens de coronapandemie) 

Om het verband te onderzoeken tussen depressie, angst en stress en verandering in 

sport vóór en tijdens de coronapandemie werd gebruik gemaakt van de informatie 

verzameld aan de hand van de verschilscore van frequenties en de DASS-21. 

De resultaten van de regressieanalyse voor depressie worden weergegeven in tabel 15. 

Het hoofdeffect van het verschil in sportbeoefening (tijdens en vóór de coronapandemie) 

op depressie is niet significant (p=0,12). Er is een hoofdeffect van geslacht (p=0,001). 

De interactie tussen geslacht en een verschil in sportbeoefening is significant (p=0,007). 

Het verschil in sportactiviteit heeft een effect op depressie, maar dat effect op depressie 

verschilt afhankelijk van het geslacht. Als het verschil in sport met 1 stijgt (als er meer 

sport beoefend wordt), dan zal de depressiescore met 0,508 stijgen bij de mannen. Een 

verschil in sportactiviteit bij de mannen heeft een volledig ander effect dan bij de 

vrouwen. Bij de mannen is het zo dat als ze meer sporten, dat ze depressiever zouden 

worden. Bij de vrouwen is het zo als ze meer sporten dat ze minder depressief zullen 

worden, hun score op depressie zal met ongeveer 2 dalen. Een toename van sport bij 

vrouwen is gelinkt aan een afname van depressie, bij mannen is het eerder een toename 

in depressie (een toename die niet statistisch significant is, p= 0,457), maar de bèta 

(β=0,508) is positief terwijl de bèta bij vrouwen negatief is (β=-2,387). 

Mannen= βverschil in sport:0,508 

Vrouwen=βverschil in sport+βinteractie= 0,5+ (-2,387)≈ -2 

 

Resultaten van de regressieanalyse 

Afhankelijke variabele: Depressie 

Onafhankelijke variabelen: Significantie 

Verschil in sportactiviteit 0,117 

Geslacht 0,001 

Interactie tussen geslacht en verschil in sportactiviteit 0,007 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 12,075 1,099 0,000 

Verschil in sportactiviteit bij mannen 0,508 0,682 0,457 

Verschil in sportactiviteit bij vrouwen -2,387 0,871 0,007 
Tabel 15 : Resultaten van de regressieanalyse voor depressie  

Voor angst is er geen interactie tussen geslacht en het verschil in sport (p=0,305). Het 

verschil in sportactiviteit heeft net geen significant effect op angst (p=0,054). Er is net 

geen hoofdeffect van sport. De resultaten van de regressieanalyse voor angst worden 

weergegeven in tabel 16. 
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Resultaten van de regressieanalyse 

 Afhankelijke variabele: Angst 

Onafhankelijke variabelen Significantie  

Verschil in sportactiviteit 0,054 

Geslacht 0,000 

Interactie tussen geslacht en verschil in sportactiviteit 0,305 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 6,679 0,936 0,000 

Verschil in sportactiviteit bij mannen -0,338 0,581 0,562 

Verschil in sportactiviteit bij vrouwen -0,763 0,742 0,305 
Tabel 16 : Resultaten van de regressieanalyse voor angst  

Er is geen interactie tussen geslacht en het verschil in sport voor stress onder de 

bevraagde studenten (p=0,470). Ook geen hoofdeffect van het verschil in sportactiviteit 

(p=0,358). Er is geen link tussen verschil in sport voor geslacht op het ervaren van 

stress. De resultaten van de regressieanalyse voor stress worden weergegeven in tabel 

17. 

Resultaten van de Regressieanalyse 

Afhankelijke variabele: Stress 

Onafhankelijke variabelen Significantie 

Verschil in sportactiviteit 0,358 

Geslacht 0,000 

Interactie tussen geslacht en verschil in sportactiviteit 0,470 

 

 B Standaardfout Significantie 

Intercept 12,277 1,038 0,000 

Verschil in sportactiviteit bij mannen -0,081 0,644 0,900 

Verschil in sportactiviteit bij vrouwen -0,595 0,822 0,470 
Tabel 17 : Resultaten van de regressieanalyse voor stress  
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4.6 Invloed van jaar van opleiding en leeftijd op depressie, angst en 

stress 

4.6.1 Relatie tussen jaar van opleiding en depressie, angst en stress  

Tabel 18 geeft een overzicht van de lineaire correlatie tussen jaar van opleiding en 

depressie, angst en stress. Er is geen relatie tussen jaar van opleiding en depressie, 

angst en stress. 

 

Lineaire correlatie tussen jaar van opleiding en depressie, angst en stress 

 Depressie Angst Stress 

Jaar van opleiding Correlatie -0,036 -0,060 -0,003 

Significantie 0,607 0,391 0,963 
Tabel 18 : Lineaire c orrelatie tussen jaar van opleiding en depressie angst en stress  

Tabel 19 geeft een overzicht van een non-lineaire correlatie tussen jaar van opleiding en 

depressie, angst en stress. Aangezien er mogelijk geen lineaire relatie zou zijn tussen 

jaar van opleiding en depressie, angst en stress werd deze Spearman correlatie 

geanalyseerd. De non-lineaire analyse toont eveneens geen relatie aan tussen het jaar 

van opleiding en gevoelens van depressie, angst en stress onder de bevraagde 

studenten. 

Non-lineaire correlatie tussen jaar van opleiding en depressie, angst en stress 

 Depressie Angst Stress 

 Jaar van opleiding Correlatie -0,042 -0,055 0,011 

Significantie  0,546 0,426 0,877 
Tabel 19 : Non - lineaire correlatie tussen jaar van opleiding en depressie, angst en stress  

 

4.6.2 Relatie tussen leeftijd en depressie, angst en stress 

Tabel 20 geeft een overzicht van de lineaire correlatie tussen leeftijd en depressie, angst 

en stress. Er is geen evidentie dat er een link is tussen leeftijd enerzijds en DAS-scores 

anderzijds onder de bevraagde studenten. De enige correlatie die in de buurt komt is 

stress. De relatie tussen stress en leeftijd is positief. Er is een licht lineair positief 

verband tussen leeftijd en stress, hoe ouder iemand is hoe meer stress iemand zal 

ervaren lijkt deze relatie te suggereren. 

Lineaire correlatie tussen leeftijd en depressie, angst en stress 

 Depressie Angst Stress 

Leeftijd Correlatie 0,053 0,063 0,127 

Significantie 0,443 0,364 0,068 
Tabel 20 : Lineaire correlatie tussen leeftijd  en depressie, angst en stress  
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Bij de Spearman correlatie (tabel 21) wordt hetzelfde patroon waargenomen, hier is de 

stresscorrelatie effectief significant. Er is een significante positieve relatie tussen leeftijd 

en stress (r=0,143, p=0,040), als de leeftijd stijgt zullen de gevoelens van stress ook 

stijgen onder de bevraagde studenten. 

Non-lineaire correlatie tussen leeftijd en depressie, angst en stress 

 Depressie Angst Stress 

 Leeftijd Correlatie  0,052 0,060 0,143 

Significantie 0,458 0,388 0,040 

Tabel 21 : Non - lineaire correlatie tussen leeftijd  en depressie, angst en stress  
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5. Conclusie 

Met de coronapandemie is een uitzonderlijke situatie ontstaan, waarvan nog niet volledig 

geweten is welke invloed deze nieuwe situatie heeft op de leefomstandigheden van 

mensen. Deze masterproef verschaft inzicht in het verband tussen fysieke activiteit en 

mentaal welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de VUB. 

De onderzoeksvraag die centraal staat binnen deze masterthesis is: ‘Bestaat er een 

verband tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn bij VUB studenten tijdens 

de COVID-19 pandemie?’. Uit de resultaten blijkt dat er onder de bevraagde studenten 

geen verband werd gevonden tussen depressie, angst en stress en fysieke activiteit 

tijdens de coronapandemie. Er is echter wel een verband tussen het verschil in sport vóór 

en tijdens de coronapandemie. Het verschil in sport heeft een effect op depressie, maar 

dat effect verschilt naargelang het geslacht. Een toename van sportactiviteit bij vrouwen 

is gelinkt aan een afname van depressie, bij mannen is er eerder een toename van 

depressieve gevoelens (een toename die niet statistisch significant is). Er is geen link 

tussen verschil in sportactiviteit voor geslacht op het ervaren van angst en stress. 

De resultaten van de deelonderzoeksvragen geven meer inzicht in de concepten en de 

invloed van geslacht. Een groot deel van de bevraagde studenten hebben normale 

depressie-, angst- en stressscores tijdens de coronapandemie. Ondanks dit zijn er 

ook studenten die ernstige gevoelens van depressie (14,4%), angst (14,8%) en stress 

(4,8%) rapporteren. Vrouwen ervaren significant méér gevoelens van depressie 

(p=0,001), angst (p=0,00) en stress (p=0,00) dan mannen. 

Jaar van opleiding en leeftijd zijn geen modererende factoren voor depressie, angst 

en stress. Er is echter wel een significante positieve relatie tussen leeftijd en stress, als 

de leeftijd stijgt zullen de gevoelens van stress ook stijgen onder de bevraagde 

studenten. 

Onder de bevraagde studenten is er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen 

voor totale fysieke activiteit, matige fysieke activiteit en wandelen tijdens de 

coronapandemie. Er is enkel een verschil in zware activiteit tussen mannen en vrouwen. 

Mannen beoefenen significant méér zware fysieke activiteit dan vrouwen (p=0,04). Er is 

een significant verschil in sport vóór en tijdens de coronapandemie (p=0,04). 

Zowel bij mannen als vrouwen daalt de sportactiviteit ten opzichte van vóór de 

coronapandemie. 20,5% van de bevraagde studenten voelde zich niet verhinderd om te 

sporten tijdens de coronapandemie. De belangrijkste beperkingen om te sporten volgens 

studenten zijn: sluiting van sportinfrastructuur (59%), de afwezigheid van 

sportclubactiviteiten (39%) en geen vrienden om mee te sporten (31,7%). 
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Deze resultaten geven een voorzichtig beeld van het feit dat sport wel degelijk een 

invloed heeft op gevoelens van depressie tijdens uitzonderlijke omstandigheden ten 

gevolge van de coronapandemie. 
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6. Discussie 

6.1 Kadering van de resultaten in de bestaande literatuur 

In dit onderzoek met als doelgroep VUB-studenten, sportte slechts 25,9% méér tijdens 

de coronapandemie in vergelijking met de periode vóór de corona-pandemie. Dit komt 

niet overeen met de Vlaamse studie van Scheerder et al. (2020) tijdens de eerste 

lockdown, waaruit bleek dat 58% van de personen die niet-sportactief waren vóór de 

corona-pandemie méér sporten en/of bewegen sinds de corona-maatregelen. Bij mensen 

die sportactief waren vóór de coronapandemie ligt dit percentage lager, met 36% die 

méér sporten/bewegen sinds de corona-maatregelen. Echter, werden het onderzoek van 

Scheerder et al. (2020) uitgevoerd tijdens de eerste lockdown, dit onderzoek bij VUB-

studenten werd uitgevoerd tijdens de tweede lockdown waardoor de resultaten kunnen 

verschillen. Er zijn in België geen recentere gegevens beschikbaar. In de Vlaamse 

coronastudie werd geen rekening gehouden met de specifieke doelgroep van studenten. 

De resultaten van het onderzoek bij VUB studenten tijdens de coronapandemie geven 

aan dat 71,3% van de bevraagde studenten voldoet aan de WHO aanbeveling. Dit 

percentage ligt beduidend hoger dan wat de literatuur aangeeft. Uit onderzoek van Arias-

Palencia et al. (2015) en Busse et al. (2021) vóór de coronapandemie blijkt dat een groot 

percentage van de studentenpopulatie niet voldoen aan de WHO norm van 150 minuten 

fysieke activiteit per week. Uit onderzoek bij Spaanse studenten bleek dat slechts 5,4% 

van de deelnemers aan het onderzoek voldeed aan de WHO aanbeveling (Arias-Palencia 

et al., 2015). Echter werden deze onderzoeken uitgevoerd in andere landen met andere 

meetinstrumenten dan de IPAQ-vragenlijst. 

De resultaten van het onderzoek bij VUB studenten tonen net als in de literatuur aan dat 

er een daling is in fysieke activiteit tijdens de coronapandemie in vergelijking met de 

periode vóór de coronapandemie bij studenten (Aslan et al., 2020; Coughenour et al., 

2020; Gallè et al., 2020; Gallo et al., 2020; López-Valenciano et al., 2021). 

Uit dit onderzoek bij VUB studenten blijkt dat 68,4% van de bevraagde studenten milde 

tot zeer ernstige gevoelens van depressie ervaart. Uit onderzoek van Sultana et al. 

(2021) bij studenten in Bangladesh blijkt dat slechts 52,87% van de studenten 

depressieve symptomen ervaren tijdens de Covid-19 lockdown. Uit het onderzoek bij VUB 

studenten blijkt eveneens dat 58,4% van de bevraagde studenten milde tot zeer ernstige 

gevoelens van angst ervaart en slechts 13,9% van de studenten hebben een milde 

depressiescore. Uit het onderzoek van Villani et al. (2021) bij Italiaanse studenten blijkt 

dat slechts 35,33% van de studenten uit de steekproef symptomen had van angst. 

72,93% had milde symptomen van een depressie tijdens de coronapandemie wat hoger 

ligt dan het percentage bij VUB-studenten. Deze verschillen kunnen ook te maken 
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hebben met de verschillen in meetinstrumenten en bijbehorende criteria en de geldende 

coronamaatregelen die verschillen van land tot land op het moment dat het onderzoek 

werd uitgevoerd. 

Vrouwen hebben significant hogere depressie, angst en stressscores dan mannen, onder 

de bevraagde VUB studenten. Dit komt overeen met de literatuur waaruit blijkt dat 

vrouwelijke studenten een significant hoger ervaren stressniveau hebben dan mannelijke 

studenten (Aslan et al., 2020; Bourion-Bédès Stéphanie, Tarquinio Cyril, 2021; 

Schlichtiger et al., 2020). Vrouw zijn is een risicofactor voor angst (Villani et al., 2021).  

Er werd geen verband gevonden tussen depressie, angst en stress en fysieke activiteit 

tijdens de coronapandemie bij de bevraagde VUB studenten. In de onderzoeken van 

Savage et al. (2020) en Wilson et al. (2021) werd er geen verband waargenomen tussen 

mentaal welzijn en fysieke activiteit. Dit is een gelijkaardige bevinding in vergelijking met 

het onderzoek bij VUB studenten. Andere onderzoeken geven aan dat er wel een verband 

is tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn (Choi et al., 2019; Maher et al., 2020; 

Pálvölgyi et al., 2020). 

Het jaar van opleiding heeft geen invloed op depressie-, angst- en stressscores bij VUB-

studenten. Er is wel een relatie tussen leeftijd en stress, als de leeftijd stijgt zullen de 

gevoelens van stress ook stijgen onder de bevraagde studenten. Er is echter geen relatie 

tussen leeftijd en depressie en angst. Dit komt niet overeen met de literatuur, er wordt 

gesuggereerd dat leeftijd en jaar van opleiding een invloed kunnen hebben op de relatie 

tussen fysieke activiteit en mentaal welzijn (Aslan et al., 2020; Bourion-Bédès Stéphanie, 

Tarquinio Cyril, 2021; Liu et al., 2019; Schlichtiger et al., 2020).  
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6.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

Deze resultaten geven een aanzet voor praktijkaanbevelingen. Dit onderzoek toont aan 

dat er geen verband is tussen mentaal welzijn en fysieke activiteit tijdens de 

coronapandemie. Het verschil in sport vóór en tijdens de coronapandemie heeft wel een 

invloed op mentaal welzijn.  

Uit de literatuur blijkt dat een verschil in fysieke activiteit optreedt tijdens de overgang 

van de adolescentie naar de universiteitsjaren (Deforche et al., 2015; López-Valenciano 

et al., 2021). Uit dit onderzoek blijkt dat de coronapandemie ook een invloed heeft op 

sport, namelijk een daling van sportactiviteit. 

Het behoud van activiteit is belangrijk voor een gunstig mentaal welzijn tijdens de 

coronapandemie. De bevraagde studenten gaven aan dat ze tijdens de coronapandemie 

verschillende beperkingen ervaarden om te sporten. Veel van deze beperkingen hebben 

te maken met de omgeving. De omgeving kan een belangrijke rol spelen in het behoud 

van sportactiviteit. De beoefening van sport bij studenten zou aangemoedigd moeten 

worden. Hierbij is een rol weggelegd voor de sportdienst van de VUB om het behoud van 

sportbeoefening te beïnvloeden. De volgende factoren zijn hierbij van groot belang, 

namelijk:  

- Het aanbod van de sportdienst verder afstemmen op de noden en wensen van 

studenten. 

- Het aanbod van de sportdienst voldoende bekend maken bij studenten. 

6.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In dit onderzoek werd enkel rekening gehouden met geslacht, leeftijd en jaar van 

opleiding als mogelijke modererende factoren in de relatie tussen mentaal welzijn en 

fysieke activiteit. Indien deze relatie verder onderzocht wordt bij een grotere populatie 

kan er aandacht besteed worden aan meerdere factoren zoals verschil tussen faculteiten, 

angst om besmet te geraken met het coronavirus, aantal uren thuisonderwijs en 

activiteiten ter plaatse op campus,… 

In dit onderzoek werd gefocust op VUB studenten. Dit is een zeer specifieke 

onderzoekspopulatie. Een gelijkaardig onderzoek bij alle Belgische studenten zou een 

volgende stap kunnen zijn. In dit onderzoek werd de bevraging slechts in één universiteit 

uitgevoerd, dit zou uitgebreid kunnen worden naar meerdere hogescholen en 

universiteiten in België. 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een kwantitatief cross-sectioneel 

onderzoeksdesign. Om de relatie tussen mentaal welzijn en fysieke activiteit en de 

invloed van de coronapandemie op deze relatie beter te begrijpen liggen er veel 
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mogelijkheden in een longitudinaal onderzoek. Aan de hand van een longitudinaal 

onderzoeksdesign kan de verandering in fysieke activiteit en sport uitgebreider 

onderzocht worden, hierbij kan er ook aandacht worden besteed aan de verandering in 

mentaal welzijn. 

6.4 Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft enkele beperkingen waarmee rekening moet gehouden worden. Ten 

eerste is mentaal welzijn een overkoepelende term die verschillende aspecten kan 

omvatten, in deze masterthesis werd enkel gefocust op zelf gerapporteerde gevoelens 

van depressie, angst of stress. Idealiter had dit onderzoek longitudinaal uitgevoerd 

moeten worden zodat het mentaal welzijn vóór en tijdens de coronapandemie zou 

kunnen gemeten worden. Hetzelfde geldt voor de meting van fysieke activiteit en sport. 

Om informatie te verzamelen over fysieke activiteit tijdens de coronapandemie werd 

gebruik gemaakt van de IPAQ. Om het verschil in sport te bevragen vóór en tijdens de 

coronapandemie werden enkel het aantal dagen sport per week met elkaar vergeleken. 

Idealiter zou er ook een vóór en na meting toegepast kunnen worden voor fysieke 

activiteit met hetzelfde meetinstrument, namelijk de IPAQ. Dit was praktisch niet 

mogelijk omdat dit teveel van het geheugen van de respondent vraagt. Een ander groot 

nadeel aan de IPAQ als meetinstrument is dat respondenten een schatting maken, de 

beoefening van fysieke activiteit kan heel makkelijk overschat of onderschat worden door 

de respondent. De IPAQ is een subjectief meetinstrument in vergelijking met objectieve 

meetinstrumenten zoals stappentellers en accelerometers. 

Ten tweede werd met dit onderzoek slechts een kleine steekproef bekomen in 

vergelijking met de onderzoekspopulatie. Er werden slechts 209 vragenlijsten ingevuld, 

wat weinig is in vergelijking met de grote populatie VUB studenten. 

Tot slot werden de resultaten van enkele vragen uit de vragenlijst niet gebruikt bij de 

analyse omdat deze informatie buiten de scope van dit onderzoek valt en er op basis van 

deze informatie geen extra conclusies konden worden getrokken die een meerwaarde 

bieden voor dit onderwerp. 

6.5 Sterktes van het onderzoek 

Ondanks de beperkingen, blijkt uit dit onderzoek dat het verschil in sportactiviteit wel 

degelijk in invloed heeft op mentaal welzijn. 

Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de doelgroep studenten, dit was reeds een 

kwetsbare groep op vlak van fysieke activiteit en mentaal welzijn vóór de 

coronapandemie. 
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Hoewel het verband tussen mentaal welzijn en fysieke activiteit reeds beschreven staat 

in de literatuur, is er nog maar weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen deze 

twee concepten tijdens de coronapandemie. Dit onderzoek heeft getracht meer inzicht te 

krijgen in deze relatie tijdens de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie. 

Hiermee vult deze studie een opvallende leegte. Momenteel werd er nog geen 

gelijkaardig onderzoek uitgevoerd in België. 
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Bijlage I: Zoekstring Pubmed 
 

(COVID-19[Title/Abstract] OR COVID-19[MeSH Terms] OR pandemic[Title/Abstract] OR 

coronavirus[Title/Abstract] OR pandemics[MeSH Terms] OR Pneumonia, Viral / 

epidemiology[MeSH Terms] OR Pneumonia, Viral / psychology[MeSH Terms] OR 

Quarantine / psychology[MeSH Terms]) AND (physical exercise[Title/Abstract] OR sport 

participation[Title/Abstract] OR physical activity[Title/Abstract] OR Exercise[MeSH 

Terms] OR Sedentary Behavior[MeSH Terms] OR Sports[MeSH Terms] OR Exercise[MeSH 

Terms]) AND (students[MeSH Terms] OR university students[Title/Abstract]) 

  



 

 
 

Bijlage II: Zoekstring Web Of Science 
 

TITLE: (COVID-19) AND TOPIC: (university students) AND TOPIC: (mental health) AND 

TOPIC: (physical activity) 

  



 

 
 

Bijlage III: Zoekstring SPORTDiscus 
 

Covid-19 or coronavirus or pandemic AND physical activity or exercise or sport AND 

students or university students 

 

 

  



 

 
 

Bijlage IV: Flowchart: Overzicht geïncludeerde werken 
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Bijlage V: Vragenlijst in het Nederlands 
 

Inleidende tekst 

Beste student, 

In het kader van mijn masterproef aan de Vrije Universiteit Brussel voer ik een 

onderzoek uit naar de invloed van beweging op het mentaal welzijn van studenten 

tijdens deze coronapandemie. 

Door deel te nemen kan u helpen de invloed hiervan in kaart te brengen, wat kan 

bijdragen aan een betere afstemming van het sportaanbod aan de VUB in functie van de 

noden van studenten.  

Er wordt gevraagd naar informatie over beweging en mentale gezondheid. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 min in beslag nemen. 

Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U heeft het recht om u deelname 

aan het onderzoek op gelijk welk moment te stoppen, om voor het even welke reden en 

zonder dat dit op enigerlei wijze nadelige gevolgen voor u zou hebben. De informatie die 

u zal meedelen is volledig vertrouwelijk en zal anoniem bevraagd en verwerkt worden. 

Enkel de onderzoeker zal toegang hebben tot de verkregen informatie. Als u contact 

wenst op te nemen met haar voor bijkomende informatie of vragen, kan dit via e-mail 

aan Liena.Katrien.Vanderheyden@vub.be. 

Alvast hartelijk dank voor u deelname. 

 

Informed consent: 

Enkele belangrijke zaken in verband met u privacy:  

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en u kan op elk moment beslissen om u 

deelname stop te zetten. Alle gegevens worden volledig anoniem bevraagd en verwerkt. 

De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens. De verzamelde gegevens 

zullen enkel in het kader van dit onderzoek gebruikt worden. Deze gegevens zullen enkel 

bewaard worden door de onderzoeker gedurende de periode van het onderzoek. 

 

Gaat u, na het lezen van bovenstaande informatie over deze studie, akkoord met een 

deelname? 

□ Ik ga akkoord om deel te nemen aan dit onderzoek 

□ Ik ga niet akkoord 

  



 

 
 

Achtergrondgegevens 

• Aan welke faculteit studeert u? 

- Recht en Criminologie 

- Sociale Wetenschappen & Solvay Business School 

- Psychologie & Educatiewetenschappen 

- Letteren en Wijsbegeerte 

- Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen 

- Geneeskunde en Farmacie 

- Ingenieurswetenschappen 

- Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie 

 

• In welk opleidingsjaar zit u? 

□ Eerste jaar 

□ Tweede jaar 

□ Derde jaar 

□ Vierde jaar 

□ Vijfde jaar 

□ Meer dan vijf jaar 

 

• Wat is u geslacht? 

□ Man 

□ Vrouw 

□ Anders 

 

• Wat is u leeftijd? 

 

  



 

 
 

Geef voor ieder van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre de uitspraak tijdens een gewone week in de 
laatste zes maanden voor u van toepassing was door een nummer te omcirkelen. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden. Besteed niet te veel tijd aan iedere uitspraak, het gaat om uw eerste indruk. 
 
De nummers hebben deze betekenis: 
 
0 = Helemaal niet of nooit van toepassing 
1 = Een beetje of soms van toepassing 
2 = Behoorlijk of vaak van toepassing 
3 = Zeer zeker of meestal van toepassing 
 

1 Ik vond het moeilijk tot rust te komen nadat iets me overstuur had gemaakt  0 1 2 3 

2 Ik transpireerde merkbaar (bijv. zweethanden) terwijl het niet warm was en ik me 
niet inspande 

 0 1 2 3 

3 Ik was niet in staat om enig plezier te hebben bij wat ik deed  0 1 2 3 

4 Ik had moeite met ademhalen (bijv. overmatig snel ademen, buiten adem zijn 
zonder me in te spannen) 

 0 1 2 3 

5 Ik vond het moeilijk om het initiatief te nemen om iets te gaan doen  0 1 2 3 

6 Ik had de neiging om overdreven te reageren op situaties  0 1 2 3 

7 Ik merkte dat ik beefde (bijv. met de handen)  0 1 2 3 

8 Ik was erg opgefokt  0 1 2 3 

9 Ik maakte me zorgen over situaties waarin ik in paniek zou raken en mezelf 
belachelijk zou maken 

 0 1 2 3 

10 Ik had het gevoel dat ik niets had om naar uit te kijken  0 1 2 3 

11 Ik merkte dat ik erg onrustig was  0 1 2 3 

12 Ik vond het moeilijk me te ontspannen  0 1 2 3 

13 Ik voelde me somber en zwaarmoedig  0 1 2 3 

14 Ik had volstrekt geen geduld met dingen die me hinderden bij iets dat ik wilde doen  0 1 2 3 

15 Ik had het gevoel dat ik bijna in paniek raakte  0 1 2 3 

16 Ik was niet in staat om over ook maar iets enthousiast te worden  0 1 2 3 

17 Ik had het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel  0 1 2 3 

18 Ik merkte dat ik nogal licht geraakt was  0 1 2 3 

19 Ik was me bewust van mijn hartslag terwijl ik me niet fysiek inspande (bijv. het 
gevoel van een versnelde hartslag of het overslaan van het hart) 

 0 1 2 3 

20 Ik was angstig zonder enige reden  0 1 2 3 

21 Ik had het gevoel dat mijn leven geen zin had  0 1 2 3 

 
  



 

 
 

De volgende vragen gaan over uw sportactiviteiten VOOR en TIJDENS de 

coronapandemie. 

1. Hoe frequent sportte u VOOR de COVID-19 periode? 

 

o Ik deed niet aan sport voor de Covid-19 periode → ga naar vraag 3 

o (Ongeveer) Minder dan 1 keer per maand 

o (Ongeveer) Minstens 1 keer per maand 

o (Ongeveer) Minstens 1 keer per week 

o (Ongeveer) Minstens 3 keer per week 

o (Ongeveer) Minstens 5 keer per week 

o (Ongeveer) Dagelijks 

 

2. In de periode VOOR de corona-maatregelen deed ik volgende sport(en) 

 (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Fietsen 

o Lopen 

o Fitness 

o Groepsfitness 

o Yoga/pilates/mindfulness 

o Wandelen 

o Zwemmen 

o Dans 

o Ploegsport (voetbal, volleybal, basketbal…) 

o Slagsport (tennis, badminton, tafeltennis…) 

o Vechtsport (judo, boksen, karate…) 

o Andere:… (laten aanvullen)  

 

3. Hoe frequent sport u momenteel gemiddeld genomen     

 (dus tijdens de COVID-19 periode)? 

o Ik doe niet aan sport tijdens de Covid-19 periode → ga naar vraag 6 

o (Ongeveer) Minder dan 1 keer per maand 

o (Ongeveer) Minstens 1 keer per maand 

o (Ongeveer) Minstens 1 keer per week 

o (Ongeveer) Minstens 3 keer per week 

o (Ongeveer) Minstens 5 keer per week 

o (Ongeveer) Dagelijks 

4. SINDS de corona-maatregelen doe ik volgende sport(en)   

 (meerdere antwoorden mogelijk): 



 

 
 

o Fietsen 

o Lopen 

o Fitness 

o Yoga/pilates/mindfulness 

o Wandelen 

o Zwemmen 

o Andere (laten aanvullen ) 

 

5. Beoefent u deze sport(en) recreatief of in competitie? 

 

o Recreatief 

o In competitie 

 

6. De corona-maatregelen verhinderen me om te sporten omwille van ... 

 (meerdere antwoorden mogelijk) 

o ... geen geschikte omgeving  

o ... geen vrienden om mee te sporten 

o ... geen sportclubactiviteiten 

o ... sportinfrastructuur gesloten 

o ... sportevenement afgelast 

o ... angst om buiten te komen voor besmetting  

o …angst om buiten te komen 

o ...ziekte 

o ... geen / weinig tijd 

o ... geen interesse (meer) 

o Andere reden 

o Ik voel me niet verhinderd  

 

  



 

 
 

7. IPAQ 

 

De volgende vragen gaan over u beweging in een gewone week tijdens de 

coronapandemie. Op hoeveel dagen in een gewone week (van maandag tot en met 

zondag) tijdens de laatste zes maanden doet u gewoonlijk aan beweging? Gelieve de 

vragen te beantwoorden ook al ziet u zichtzelf niet als fysiek actief. Denk daarbij alleen 

aan de activiteiten die u gedurende minstens tien minuten aan één stuk doet, 

activiteiten op het werk, in en rond het huis, om van de ene naar de andere plaats te 

komen en activiteiten in uw vrije tijd voor recreatie, training of sport. 

 

U kan per dag dat u deze activiteit uitoefent, aangeven hoeveel tijd u gemiddeld per dag 

spendeert aan deze activiteit. U kan antwoorden in uren en minuten. 

 

Activiteit 

Aantal dagen 

minstens 10 

minuten in een 

gewone week 

 

Hoeveel tijd 

gemiddeld op 

zo’n dag? 

1. Zware fysieke activiteiten 

Activiteiten die een zware lichamelijke inspanning 

vereisen, en waarbij u veel sneller ademt dan 

normaal, activiteiten waarbij u net niet meer kunt 

praten zoals zwaar tilwerk, spitten, aerobics, snel 

fietsen,… 

… dagen 

 

...uur en … 

minuten per 

dag 

2. Matige fysieke activiteiten 

Activiteiten die een matige lichamelijke 

inspanning vereisen, en waarbij u iets sneller 

ademt dan normaal, activiteiten waarbij u nog net 

wel kan praten zoals licht tilwerk, fietsen aan 

middelmatige snelheid, dubbelspel tennis… 

Wandelen beschouwen we hier niét als een 

matige lichamelijke inspanning.  

…dagen 

 

...uur en … 

minuten per 

dag 

3. Wandelen 

Denk hierbij aan wandelen tijdens het werk, 

thuis, tijdens verplaatsingen of tijdens recreatie, 

sport of vrijetijdsbesteding 

…dagen 

 

...uur en … 

minuten per 

dag 

 Hoeveel tijd brengt u gewoonlijk zittend door? Met ‘zittend’ bedoelen we zitten achter 

een bureau, maar ook tijd die zittend wordt doorgebracht met vrienden, zittend lezen, 

studeren, eten of tv kijken. We maken een onderscheid tussen weekdagen en 

weekenddagen.  

U kan opnieuw antwoorden in uren en minuten. 

  

1. Op een gewone weekdag (maandag tot en met 

vrijdag)  

... uur en … minuten / 

weekdag 

2. Op een gewone weekenddag (zaterdag en 

zondag)   

... uur en … minuten / 

weekenddag 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Dank voor uw medewerking. 

  



 

 
 

Bijlage VI: Vragenlijst in het Engels 
 

Introduction 

Dear student, 

Within the framework of my master's thesis at the Vrije Universiteit Brussel, I am 

conducting a research into the influence of sports on the mental well-being of students 

during this corona pandemic. 

You can help to map out the impact of this by participating. This can contribute to a 

better alignment of the sports offer at the VUB with the needs of students. 

The survey asks for information on exercise and mental health. The survey will take 

about 15 minutes to complete. 

Your participation to the study is completely voluntary. You have the right to withdraw 

from the study at any time, for any reason and without any consequences for you. The 

information you will provide is confidential and will be questioned and processed 

anonymously. Only the researcher will have access to the obtained information. If you 

wish to contact the researcher for additional information or questions, this can be done 

by e-mail to Liena.Katrien.Vanderheyden@vub.be. 

I want to thank you in advance for your participation. 

 

Informed consent: 

Important notes concerning your privacy: 

Participation in this study is on a voluntary base and you can decide to stop your 

participation at any time. All data will be surveyed and processed completely 

anonymously. The stored data will not contain any identifying information. The collected 

data will only be used for the purposes of this study. This data will only be kept by the 

researcher for the duration of the study. 

 

After reading the above information about this study, do you agree to participate? 

□ I agree to participate in this study 

□ I do not agree 

  



 

 
 

Background information 

• Which faculty do you study at? 

• Law and Criminology 

• Social Sciences & Solvay Business School 

• Psychology & Educational Sciences 

• Arts and Humanities 

• Sciences and Bio-engineering 

• Medicine and Pharmaceutics 

• Engineering sciences 

• Physical Education and Physiotherapy 

 

• Which grade are you in? 

□ First grade 

□ Second grade 

□ Third grade 

□ Fourth grade 

□ Fifth grade 

□ Higher than the fifth grade 

 

• What is your gender? 

□ Male 

□ Women 

□ Other 

 

• What is your age? 

 

  



 

 
 

Please read each statement and circle a number 0, 1, 2 or 3 which indicates how much the statement 
applied to you during an ordinary week in the last six months.  There are no right or wrong 
answers.  Do not spend too much time on any statement. 

The rating scale is as follows: 

0  Did not apply to me at all 
1  Applied to me to some degree, or some of the time 

2  Applied to me to a considerable degree, or a good part of time 
3  Applied to me very much, or most of the time 
 

1 I found it hard to wind down  0      1      2      3 

2 I was aware of a dryness of my mouth 0      1      2      3 

3 I couldn't seem to experience any positive feeling at all 0      1      2      3 

4 I experienced breathing difficulty (eg, excessively rapid breathing, 
breathlessness in the absence of physical exertion) 

0      1      2      3 

5 I found it difficult to work up the initiative to do things 0      1      2      3 

6 I tended to over-react to situations 0      1      2      3 

7 I experienced trembling (eg, in the hands) 0      1      2      3 

8 I felt that I was using a lot of nervous energy 0      1      2      3 

9 I was worried about situations in which I might panic and make 
a fool of myself 

0      1      2      3 

10 I felt that I had nothing to look forward to 0      1      2      3 

11 I found myself getting agitated 0      1      2      3 

12 I found it difficult to relax 0      1      2      3 

13 I felt down-hearted and blue 0      1      2      3 

14 I was intolerant of anything that kept me from getting on with 
what I was doing 

0      1      2      3 

15 I felt I was close to panic 0      1      2      3 

16 I was unable to become enthusiastic about anything 0      1      2      3 

17 I felt I wasn't worth much as a person 0      1      2      3 

18 I felt that I was rather touchy 0      1      2      3 

19 I was aware of the action of my heart in the absence of physical 
exertion (eg, sense of heart rate increase, heart missing a beat) 

0      1      2      3 

20 I felt scared without any good reason 0      1      2      3 

21 I felt that life was meaningless 0      1      2      3 

 

  



 

 
 

The following questions are about your sport activities BEFORE and DURING the 

corona pandemic. 

1.  How often did you do sports BEFORE the COVID-19 period? 

o I did not do any sports before the Covid-19 period go to question 3 

o (About) Less than 1 time per month 

o (About) At least 1 time per month 

o (About) At least once a week 

o (Approx.) At least 3 times a week 

o (Approx.) At least 5 times a week 

o (Approx.) Daily 

 

2. In the period BEFORE the corona measures I did the following sport(s) (several 

answers possible): 

o Cycling 

o Running 

o Fitness 

o Group fitness 

o Yoga/pilates/mindfulness 

o Walking 

o Swimming 

o Dance 

o Team sports (football, volleyball, basketball...) 

o Impact sports (tennis, badminton, table tennis...) 

o Martial arts (judo, boxing, karate...) 

o Other:... () 

 

3. On average, how often do you currently practice sports (during the COVID-19 

period)? 

o I don't do any sports during the Covid-19 period go to question 6 

o (About) Less than 1 time per month 

o (About) At least 1 time per month 

o (About) At least once a week 

o (About) At least 3 times a week 

o (Approx.) At least 5 times a week 

o (Approx.) Daily 

4. I do the following sport(s) SINCE the corona measures (several answers 

possible): 



 

 
 

o Cycling 

o Running 

o Fitness 

o Yoga/pilates/mindfulness 

o Walking 

o Swimming 

o Other (….) 

 

5. Do you practice this/these sport(s) recreationally or in competition? 

o Recreational 

o In competition 

 

6. The corona measures prevent me from exercising because of ... 

(several answers possible) 

o ...no suitable environment  

o ... no friends to sport together with 

o ... no sports club activities 

o ... sports infrastructure closed 

o ... sporting event cancelled 

o ... fear of going outside for contamination  

o ...fear of going outside 

o ... illness 

o ... no / little time 

o ... no interest (anymore) 

o Other reason 

o I do not feel prevented from practicing any sport  

 

  



 

 
 

7. IPAQ 

 

The following questions are about your physical activity in a regular week during the 

corona pandemic. 

On how many days in a normal week (from Monday to Sunday) during the last six 

months did you usually do physical activity? Please answer each question even if you do 

not consider yourself to be an active person. Please think about the activities you do at 

least ten minutes at a stretch at work, as part of your house and yard work, to get 

from one place to another place, and in your spare time for recreation, exercise/training 

or sport.” 

You can indicate how much time you spend on average per day on this activity. You can 

answer in hours and minutes. 

 

 

 

Activity 

Number of days at 

least 10 minutes 

in a normal week 

How much time 

on average on 

such a day? 

4. Vigorous physical activities  

Activities that take hard physical effort and make 

you breathe much harder than normal. activities 

where you just can't talk anymore during the 

activity, examples are heavy lifting, digging, 

aerobics, or fast bicycling,… 

… days 

 
...hours and … 

minutes per day 

5. Moderate physical activities 

Activities that take moderate physical effort and 

make you breathe somewhat harder than normal. 
activities where you can still talk during the 

activity, examples are carrying light loads, 

bicycling at a regular pace, or doubles tennis 

Do not include walking. 

…days 

 

...hours and … 

minutes per day 

6. Walking 

This includes at work and at home, walking to 

travel from place to place, and any other walking 

that you have done solely for recreation, sport, 

exercise, or leisure 

…days 

 

...hours and … 

minutes per day 

 How much time do you usually spend sitting? By 'seated' we mean sitting at a desk, 

but also time spent sitting with friends, reading, studying, eating or watching TV. We 

make a distinction between weekdays and weekend days.  

You can answer again in hours and minutes. 

  

3. On a normal weekday (Monday to Friday) ... hours and ... minutes / 

weekday 

4. On a regular weekend day (Saturday and Sunday) ... hours and ... minutes / 

weekend day 

This is the end of the questionnaire, thank you for participating. 

 

 


