
 

 
 
 
 
 
Geuren kunnen een positief effect hebben op irritatie, stress, depressiviteit en apathie, en kunnen 
positieve emoties zoals geluk, sensualiteit, ontspanning en stimulatie verhogen -Stephen Warrenburg 
(IFF) Gary E. Schwartz (Yale University) 
 
Op de Ludwig Maximilians Universiteit in München is bewezen dat citrusgeur het 
uithoudingsvermogen verhoogt. Professor dr. Peter Weinberg (Instituut voor consument en 
gedragsonderzoek van de Universiteit van Saarbrücken) ontdekte dat vooral frisse geuren 
mensen positief stimuleren en hen in een betere stemming brengen 
Experimenten in een kledingwinkel hebben aangetoond dat de verkoop op de damesafdeling 
verdubbelde na het verspreiden van een vanillegeur. - Martin Lindstrom, Buyology 
In Japan worden essentiële oliën gebruikt op de werkplek voor extra stimulans en energie. Uit een 
onderzoek door Takasago, de grootste producent van geuren, is gebleken dat mensen die werkten 
met computers 54% minder typefouten maakten door het verdampen van citroenessence, 33% 
minder met jasmijnessence en 20% minder met lavendelessence. 
De technische en wetenschappelijke hogeschool in Dresden en IKEA hebben in verschillende studies 
de werkingen van geurmarketing getest met verbazingwekkende uitkomsten: Verblijfsduur + 54% 
Klanttevredenheid + 7%. En niet alleen dat: De omzet kan, volgens de hogeschool in Dresden in haar 
proefschrift "Air Design als succes factor in de Handel”, tot 6% stijgen.  
Onderzoeksgegevens laten zien dat de kracht van geur loyaliteit bevordert en klanten hierdoor eerder 
geneigd zijn terug te keren. Onderzoek toont aan dat bij gebruik van een aangename omgevingsgeur 
de koopintentie wel tot 80% (onderzoek NIKE) positief kan beïnvloeden 
Uit onderzoek aan grote universiteiten(YALE, OXFORD, MÜNCHEN) is gebleken dat geuren in 
combinatie een positief effect hebben op irritatie, stress, depressiviteit en apathie en kunnenpositieve 
emoties zoals geluk, sensualiteit, ontspanning en stimulatie verhogen.  
 
Oxford Journals | LifeSciences & Medicine | Chemical Sense 
Het is aangetoond dat het verspreiden van een lavendelgeur tijdens werkpauzes verminderde  
prestaties op het werk voorkomt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het verspreiden 
van geuren zoals lavendel stemmingen kunnen reguleren en stress kunnen verminderen.  
 
Ludwig Maximilians Universiteit in München heeft bewezen dat citrusgeur het 
uithoudingsvermogen verhoogt. Studies hebben uitgewezen dat kantoormedewerkers 54% minder 
fouten maken als een citroengeur verspreid wordt.  
 
Professor dr. Peter Weinberg Instituut voor consument en gedragsonderzoek van de 
Universiteit van Saarbrücken ontdekte dat vooral frisse geuren mensen positief stimuleren en hen in 
een betere stemming brengen. 
 
Simon Fraser University Canada heeft onderzoek gedaan naar geurbeleving bij kinderen in het 
ziekenhuis. Het resultaat is dat geurbeleving van het verblijf van de kinderen in het ziekenhuis 
aanzienlijk heeft verbeterd. 
 
Universiteit Wenen 
Omgevingsgeur kan angstgevoelens reduceren, stemmingen verbeteren en kan rust bevorderen. 
 
Universiteit Hasselt, België  
Omgevingsgeur beïnvloedt aanzienlijk en onbewust de perceptie van de consument. 
 
Universiteit Miami Miller School of Medicine  
Geur kan gebruikt worden om stress te verminderen, meer ontspanning geven en slaap te verbeteren 
 
 
 
 


