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Across geographies and cultures, people share the belief that consumption of tea, partic-

ularly when made from the leaves of the Camellia Sinensis plant, provides mental bene-

fits, such as feeling relaxed or energized, and clarity of mind. The aim of this thesis was 

to further investigate whether the consumption of tea, and/or specific tea ingredients, 

can be linked to acute mental benefits, using validated scientific measures. 

 

In Chapter 1, I presented a theoretical framework to characterize the acute mental bene-

fits effects of tea consumption. In this framework, I distinguished two benefit dimen-

sions, namely cognitive or performance-related and affective or mood-related. Research 

on the cognitive benefits of tea has mainly focused on attention. Attention is an important 

cognitive process, as it allows the brain to effectively deal with the vast amount of input 

that is continuously received. As such, attention is an important prerequisite for many 

cognitive processes, including perception, memory and reasoning. Affective benefits can 

be divided in feelings of arousal versus relaxation (i.e., the “arousal” dimension), and 

pleasant versus unpleasant feelings (i.e., the “valence” dimension). Also, I distinguished 

three post-consumption stages, namely immediately after consumption (5 to 10 minutes), 

shortly after consumption (10 to 30 minutes), and 30 minutes or more after consumption. 

I also clarified that the research in this thesis (primarily) focusses on black tea. 

 

Chapter 2 pertains to a detailed literature review of the effects of caffeine consumption 

on attention performance. We investigated a number of specific hypotheses around the 

effects of caffeine on attention performance, using the findings from 66 scientific stud-

ies. We researched whether caffeine would affect attention in general, or specific atten-

tion domains. For this purpose, we characterised attention tasks encountered in these 

studies according to two taxonomies. The first distinguishes between simple and com-

plex attention, while the second distinguishes three attention domains, namely “alert-

ing” (achieving and maintaining a state of high sensitivity to incoming stimuli), 

“orienting” (the ability to selectively attend to certain stimuli by directing attention to 

cued areas, such as left or right, or cued modalities, such as auditory or visual) and “ex-

ecutive control” (the ability to resolve conflict among thoughts, feelings, and responses 

with conscious processing, such as reasoning and inhibition). In line with its proposed 
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mechanism of action, findings confirmed that caffeine affected both simple and com-

plex attention tasks and both alerting and executive function domains, but orienting only 

to a lesser extent. This was in line with our expectations based on the actions of caffeine 

in the brain. We further concluded that while effects on attention performance occurred 

even at low caffeine doses (i.e., similar to one or two cups of tea), there was insufficient 

evidence for a dose-response relationship. Moreover, there was no conclusive evidence 

that habitual caffeine users require a greater dose of caffeine in order to experience a 

performance benefit. Finally, we investigated the role of caffeine deprivation, as typical-

ly participants are not allowed to consume caffeine some hours before study participa-

tion, but we did not see consistent effects of caffeine withdrawal. Notably, the latter 

questions were more difficult to answer definitively, due to the considerable amount of 

variation within caffeine studies. In sum, this review indicated that consumption of 

caffeine, also in doses like present in tea, can improve attention. 

 

In Chapter 3, we investigated the effects of an iced tea drink containing a combination of 

theanine and caffeine on attention performance and subjective alertness. The combination 

of theanine and caffeine is unique to tea and both ingredients are known to have psychoac-

tive properties (i.e., they affect brain activity). The drink contained a relatively low dose of 

caffeine (similar to two cups of tea) and a higher dose of theanine (similar to five cups of 

tea). It was compared to a placebo drink, similar in colour and taste but without theanine 

or caffeine. Findings supported earlier evidence on the effects of theanine in combination 

with caffeine on a complex attention task, where participants were to switch between 

different response rules. On another complex attention task, where participants were to 

orient attention to visual or auditory stimuli, effects were smaller and less consistent. This 

could suggest that the theanine/ caffeine combination improves executive control and 

alerting rather than orienting of attention, in line with findings from the caffeine review 

(Chapter 2). Unlike in previous studies, there was no difference between drinks in the 

level of subjective alertness experienced after consumption. We cannot conclude on a 

synergistic effect between theanine and caffeine, or the effect of theanine on its own, as 

ingredients were not tested in isolation. However, combined with the evidence to date, the 

current study does suggest that a high dose of theanine combined with caffeine at the level 

of a single cup of tea, can improve certain aspects of attention. 
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In Chapter 4, we reviewed the literature to date on the cognitive and affective benefits 

of tea, and theanine and caffeine in combination. Cognitive benefits of tea, and theanine 

and caffeine in combination, have been consistently demonstrated in terms of improved 

attention and alertness from around 30 minutes post-consumption onwards. Affective 

benefits beyond alertness, have been less extensively researched until now and findings 

are inconsistent. While tea consistently improved alertness, some studies reported in-

creased feelings of valence or pleasure after tea consumption compared to water while 

others did not. However, typically studies focused on the former, not the latter. Moreo-

ver, studies to date largely neglected the possibility that mood effects may occur during 

and/or immediately after consumption, due to the tea consumption experience itself. 

 

Chapter 5 contains the first study to examine affective benefits of tea immediately after 

consumption. Specifically, we investigated both the valence and arousal dimensions of 

mood, immediately after the preparation and consumption of tea. We also investigated 

the effects of tea on creative problem solving, as improved mood has been shown to 

improve creativity. We divided the study participants in three groups: one group pre-

pared and consumed a cup of tea, others consumed a glass of cold water or were asked 

to recall a past happy memory, a validated positive affect induction. Immediately after 

consumption, participants who prepared and consumed the tea experienced a higher 

valence of mood, as compared to the water group and to a similar extent to the effect of 

the positive affect induction. At the same time, tea consumption evoked a lower level of 

arousal compared to the affect induction, potentially indicating more relaxation. We 

also found an indication that tea consumption and the affect induction led to faster re-

sponses for difficult problems in the creative problem solving task, as compared to 

water. It remains to be disentangled which aspect(s) of tea consumption (e.g. sensory 

aspects, expectations, preparation) led to the reported changes in valence of mood. This 

study shows that a simple activity such as the preparation and consumption of a cup of 

tea, can positively boost mood and thereby may affect behaviour, such as creative prob-

lem solving. 

 

Finally, the study described in Chapter 6 further investigated the affective benefits of a 

single cup of tea, immediately after consumption up to one hour after consumption. We 
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divided participants in three groups, namely consumption of tea, water or a placebo tea 

(coloured and flavoured hot water). Our primary interest was the effect of tea consump-

tion on measures of valence and arousal compared to the other drinks. We also investi-

gated differences in discrete or basic emotions (i.e. happiness and anger), and 

exploratory implicit measures of mood between the drinks. Immediately after consump-

tion, tea increased valence of mood and reduced arousal as compared to placebo tea, but 

effects did not remain present over time, i.e. up to 60 minutes after consumption. Also, 

there were no difference in the experienced discrete emotions for the three drinks. Inter-

estingly, consumption of tea or water increased interest in activities overall and specific 

types of activities, as compared to placebo tea. Specifically, tea consumption seemed to 

result in higher interest in creative and domestic activities. In contrast to Chapter 5, 

differences between tea and water, albeit in the same direction, were not significant. 

However, the tea in the former study was branded and prepared by participants them-

selves to their own satisfaction, while the tea in the latter study was unbranded and 

prepared by staff. Also, in contrast to the studies reviewed in Chapter 4, there was no 

difference between tea and placebo tea on feelings of alertness over time. However, 

these earlier studies used larger quantities of tea. We concluded that consumption of a 

single cup of tea may have subtle affective benefits, mainly on valence of mood. We 

suspect that these effects will likely increase when consumed in the right context. Final-

ly, we also showed that positive mood from tea consumption can positively affect other 

outcomes, such as interest in activities. 

 

In Chapter 7 we concluded on our investigations on the acute mental benefits of tea 

consumption, in the light of the theoretical framework shared in Chapter 1. Consump-

tion of (black) tea has consistent cognitive benefits on attention. These effects, evident 

from 30 minutes post-consumption, can be linked to the mechanism of tea ingredients 

caffeine and theanine. Future studies could investigate how the current lab-based find-

ings can be extrapolated to real-life activities which require attention, such as work 

performance and driving. Tea consumption can also have affective benefits. Effects on 

alertness and arousal from 30 minutes post-consumption are also rather consistent, and 

are linked to the effects of tea ingredients theanine and caffeine. Tea may also reduce 

arousal immediately after consumption, which could be indicative of relaxation. Finally, 
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tea consumption has positive immediate effects on valence of mood, but effects over 

time are less consistent. However, effects seem to depend on a multitude of factors to be 

further investigated, such as preparation, sensory characteristics and context. We there-

fore conclude on the basis of this thesis, that there is sufficient evidence for widely 

shared beliefs in the acute mental benefits of tea consumption. 
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Het drinken van thee, gemaakt van de Camelia Sinensis plant, wordt gedacht goed te zijn 

voor lichaam en geest. Zo wordt het drinken van thee geassocieerd met mentale ontspan-

ning, maar ook met alertheid, en helderheid van geest. Het doel van dit proefschrift was 

om met behulp van gevalideerde wetenschappelijke testen te onderzoeken of de con-

sumptie van thee, en/of specifieke thee ingrediënten, acute mentale effecten kan hebben. 

 

In Hoofdstuk 1 presenteerde ik een theoretisch model om de acute mentale effecten van 

thee te karakteriseren. Ik onderscheidde hierbij twee dimensies, namelijk cognitieve 

ofwel prestatie-gerelateerd, en affectieve ofwel stemming-gerelateerd. Het onderzoek 

naar de cognitieve effecten van thee consumptie richt zich vooral op aandacht. Aan-

dacht is een belangrijk cognitief proces, omdat het menselijk brein slechts een beperkte 

capaciteit heeft voor het verwerken van alle inkomende informatie. Aandacht speelt 

daarom een belangrijke rol bij andere cognitieve processen zoals waarnemen, denken, 

en ons geheugen. Bij onderzoek naar affectieve effecten wordt vaak onderscheid ge-

maakt tussen gevoelens van opwinding versus ontspanning (ofwel de “arousal” dimen-

sie) en gevoelens van plezierigheid versus onplezierigheid (ofwel de “valentie” 

dimensie). Ook maakte ik onderscheid tussen drie fasen waarin deze effecten optreden, 

namelijk onmiddellijk na consumptie (5 tot 10 minuten erna), kort na consumptie (10 

tot 30 minuten erna) en meer dan een half uur na consumptie. Het onderzoek in dit 

proefschrift richt zich daarbij (voornamelijk) op zwarte thee. 

 

Hoofdstuk 2 betreft een literatuuronderzoek naar de effecten van cafeïne op aandacht. 

We formuleerden een aantal specifieke hypothesen, die we vervolgens met behulp van 

informatie uit 66 gepubliceerde studies onderzochten. Allereerst onderzochten we of 

cafeïne een algemeen effect heeft op aandacht, of juist specifieke effecten op bepaalde 

aspecten van aandacht. We deelden de verschillende aandachtstaken gebruikt in de 

studies op twee manieren in: als een maat van simpele of complexe vormen van aan-

dacht, en volgens een model dat drie verschillende aandachts domeinen onderscheidt, 

namelijk “alerting” (de constante alertheid om relevante informatie op te kunnen pik-

ken), “orienting” (het richten en verschuiven van aandacht naar bepaalde ruimtelijke 

posities, zoals links of rechts, of modaliteiten, zoals visueel of auditief) of “executive 
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function” (bewuste, gecontroleerde processen, zoals redeneren en inhibitie, om conflic-

ten op te lossen gedachten, gevoelens en responsen). We constateerden dat cafeïne een 

duidelijk positief effect had op simpele én complexe vormen van aandacht, en op aler-

ting en executive function, maar in mindere mate op orienting. Dit kwam overeen met 

onze verwachtingen op basis van de werking van cafeïne in het brein. We concludeer-

den ook dat een lage dosis cafeïne (gelijk aan de dosis in één of twee koppen thee) al 

een positief effect had op taakprestaties. Er was echter onvoldoende bewijs dat een 

hogere dosis altijd leidt tot een sterker effect. Verder constateerden we dat het onwaar-

schijnlijk is dat mensen die gewoonlijk veel cafeïne consumeren, meer cafeïne nodig 

hebben om een positief effect te ervaren. Tot slot keken we naar de rol van cafeïne de-

privatie. Zijn de effecten van cafeïne anders wanneer de proefpersoon gedurende enkele 

uren voorafgaand aan deelname aan het onderzoek geen cafeïne meer heeft geconsu-

meerd? We zagen echter geen consistente effecten van cafeïne deprivatie. Overigens, 

vanwege de grote verscheidenheid in studies waren deze laatste vragen niet definitief te 

beantwoorden. Dit onderzoek laat zien dat het consumeren van een drank die cafeïne 

bevat, ook in de hoeveelheid zoals aanwezig in thee, aandacht kan verbeteren. 

 

In Hoofdstuk 3 onderzochten we de cognitieve effecten van een iced tea drankje met 

toegevoegde theanine en cafeïne. Deze combinatie van theanine en cafeïne is uniek voor 

thee. Bovendien is er bewijs dat beide ingrediënten psychoactief zijn, dat wil zeggen dat 

ze de activiteit van het brein kunnen beïnvloeden. Het onderzochte drankje bevatte een 

relatief lage dosis cafeïne (vergelijkbaar met twee koppen thee), maar een veel hogere 

dosis theanine (vergelijkbaar met vijf koppen thee). Het effect van dit drankje werd 

vervolgens vergeleken met een placebo drankje, vergelijkbaar wat betreft kleur en 

smaak maar zonder cafeïne of theanine. We keken hierbij naar de prestaties op twee 

verschillende complexe aandachtstaken en naar gevoelens van alertheid. Net als in eer-

dere studies verbeterde de combinatie van theanine en cafeïne het aantal correcte ant-

woorden op een aandachtstaak waarbij proefpersonen steeds moesten wisselen van 

taakopdracht. Effecten op de andere complexe taak, waarbij proefpersonen zich afwisse-

lend moesten oriënteren naar visuele of auditieve stimuli, waren kleiner en minder con-

sistent. Dit komt mogelijk doordat deze taak meer gerelateerd is aan orienting, waarvan 

we eerder al zagen dat het effect van cafeïne minder duidelijk was (Hoofdstuk 2). In 
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tegenstelling tot in eerdere studies, was er geen verschil tussen de twee drankjes wat 

betreft het opwekken van gevoelens van alertheid. Op basis van deze studie kunnen we 

geen conclusies trekken over de unieke bijdrage van theanine of cafeïne, omdat ze al-

leen in combinatie geconsumeerd werden. Maar de resultaten van eerder studies in acht 

nemend, laat deze studie zien dat een hoge dosis theanine in combinatie met cafeïne 

aspecten van aandacht kan verbeteren. 

 

Hoofstuk 4 bevat wederom een literatuuronderzoek, nu met betrekking tot cognitieve 

en affectieve effecten van thee en theanine en cafeïne in combinatie. Wat betreft cogni-

tieve effecten zagen we consistente effecten op aandacht: een consistente verbetering in 

prestaties op aandachtstaken en gevoelens van alertheid vanaf ongeveer 30 minuten na 

consumptie. Bovendien bleken deze effecten op te treden na consumptie van thee en 

theanine en cafeïne in combinatie. We vonden minder studies die de affectieve effecten 

van thee consumptie onderzochten en de resultaten van deze studies waren bovendien 

minder consistent. Hoewel thee consistent alertheid en arousal verhoogde, werd de ene 

keer wel een effect gevonden op valentie en de andere keer niet. Echter, het onderzoek 

tot nu toe richtte zich ook voornamelijk op arousal, en niet valentie. Bovendien negeer-

den deze studies de mogelijkheid dat effecten van thee niet enkel door de ingrediënten 

zoals theanine en cafeïne worden veroorzaakt, maar ook door de ervaring van de con-

sumptie zelf. Ook werd niet onderzocht of dit effect al onmiddellijk na consumptie zou 

kunnen optreden. 

 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we voor het eerst stemming direct na thee consumptie. 

Specifiek onderzochten we het effect van bereiding en consumptie van thee op valentie 

en arousal. Ook onderzochten we of deze verbetering in stemming door thee consumptie 

vervolgens ook een positief effect kon hebben op creatief probleem oplossen. We weten 

namelijk uit eerder onderzoek dat een verbeterde stemming kan leiden tot verbeterde 

creativiteit. We verdeelden de proefpersonen in drie groepen: de eerste groep bereidde 

en dronk een kop thee, de tweede dronk een glas water, en de derde groep werd ge-

vraagd een positieve herinnering op te halen, een gevalideerde methode om een positie-

ve stemming te induceren. De proefpersonen in de thee groep, en in de stemmings-

manipulatie groep, rapporteerden een hogere mate van plezierigheid dan de water groep. 
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Proefpersonen in de thee groep rapporteerden minder opwinding, dus meer ontspanning, 

vergeleken met de stemmingsmanipulatie groep. Verder was er een indicatie dat zowel 

thee als de manipulatie leidden tot het sneller oplossen van moeilijke problemen in de 

creativiteitstaak vergeleken met water. Welk(e) aspect(en) van thee consumptie hier 

verantwoordelijk voor zijn, bijvoorbeeld sensorische aspecten, verwachtingen, of de 

bereiding, dient verder onderzocht te worden. Deze studie laat echter voor het eerst zien 

dat een simpele alledaagse activiteit zoals het bereiden en drinken van een kop thee, 

stemming positief kan beïnvloeden en zelfs gedrag kan beïnvloeden, in dit geval creatief 

probleem oplossen. 

 

De studie in Hoofdstuk 6 onderzocht de affectieve effecten van een kop thee, direct en 

tot een uur na consumptie. We verdeelden de proefpersonen in drie groepen, namelijk 

consumptie van een kop thee, een glas water of een placebo thee (heet water met kleur 

en smaakstoffen). Allereerst onderzochten de mate van arousal en valentie die proefper-

sonen rapporteerden na consumptie van de verschillende drankjes. Ook onderzochten 

we verschillen in de ervaring van een aantal discrete of wel basis emoties (zoals geluk 

en woede) en impliciete stemming tussen de drankjes. Meteen na consumptie van thee 

nam de mate van plezierigheid toe en de mate van opwinding af vergeleken met placebo 

thee. Deze effecten waren echter niet terug te vinden later in de tijd. Er was geen ver-

schil in de ervaren discrete emoties. Tot slot, zagen we ook een positief effect op een 

impliciete maat van stemming, in dit geval een verhoogde interesse in activiteiten na 

thee en in sommige gevallen ook water consumptie. In tegenstelling tot in Hoofdstuk 5 

was het verschil tussen water en thee op de mate van plezierigheid in deze studie niet 

significant. In beide studies werden dezelfde theezakjes gebruikt. In de studie in Hoofd-

stuk 5 werd de thee echter door de proefpersonen zelf bereid en was het merk zichtbaar, 

terwijl in de laatste studie de thee volgens een standaard recept werd bereid door de 

onderzoeker en het merk niet zichtbaar was. In tegenstelling tot de studies in Hoofdstuk 

4 vonden we geen effect van thee consumptie op de mate van alertheid over tijd. Echter, 

de studies beschreven in Hoofdstuk 4 gebruikten twee of meer koppen thee terwijl de 

proefpersonen in deze laatste studie slechts één kop thee dronken. We concludeerden 

dat consumptie van een kop thee subtiele effecten kan hebben op stemming, maar voor-

al op plezierigheid. We vermoeden dat deze effecten op plezierigheid groter zullen zijn 
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als consumptie in de juiste context plaatsvindt. We lieten ook weer zien dat positieve 

stemming door thee consumptie ook andere uitkomsten positief kan beïnvloeden, in dit 

geval interesse in activiteiten. 

 

In Hoofdstuk 7 trekken we algemene conclusies over de acute mentale effecten van 

thee met betrekking tot het theoretisch model uit Hoofdstuk 1. Consumptie van (zwarte) 

thee heeft duidelijke en consistente cognitieve effecten op aandacht. Deze effecten wor-

den voornamelijk veroorzaakt door thee ingrediënten theanine en cafeïne en treden op 

vanaf 30 minuten na consumptie. Toekomstige studies zouden kunnen onderzoeken hoe 

effecten gevonden in het lab, zich vertalen naar een context in het dagelijks leven waar-

bij aandacht vereist is, zoals op het werk of in de auto. Consumptie van thee heeft ook 

affectieve effecten. Wat betreft alertheid zijn deze effecten tamelijk consistent. Net als 

de cognitieve effecten zijn ze gerelateerd aan de werking van theanine en cafeïne en 

treden ook op vanaf 30 minuten na consumptie. Onmiddellijk na consumptie van één 

kop thee vonden we echter ook een afname in arousal, wat kan duiden op meer ontspan-

ning. Wat betreft valentie of plezierigheid zijn effecten minder consistent. Meteen na 

consumptie van thee zien we een toename in valentie, maar de effecten op stemming 

over tijd moeten nog verder onderzocht worden. Ook moeten de verschillende factoren 

die mogelijk een rol spelen bij deze effecten, zoals sensorische aspecten, verwachtingen 

of de bereiding van de thee, verder onderzocht worden. Tot slot kunnen we op basis van 

dit proefschrift concluderen dat er wel degelijk bewijs is voor de acute mentale effecten 

van thee, die sinds lange tijd verondersteld worden. 

  




