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Dit document bevat het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweeggedrag’ uit de monitor Sport en
corona II – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor
wie specifiek geïnteresseerd is in de veranderingen in sport- en beweeggedrag ten gevolge van de
getroffen maatregelen. Het hoofdstuk gaat in op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders in
coronatijd, het buitenspelen door kinderen en de gezondheidseffecten. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige
rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de leesbaarheid en
het gebruiksgemak. De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting van het rapport
is hier te vinden.

Achtergrond monitor Sport en corona II
De monitor Sport en corona II bundelt de tot en met november 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in
de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen
voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in
Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde
sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). De rapportage
is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een
groot aantal partijen uit de sportsector.
Deze rapportage is de tweede in een reeks monitorrapportages en één van de eerste activiteiten van het
nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In het kennisconsortium Sport en corona hebben het
Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het
Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten
gebundeld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de
beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.
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Ine Pulles
Dit voorjaar concludeerden we dat Nederlanders veel minder zijn gaan sporten en bewegen als gevolg van
de coronamaatregelen. In dit hoofdstuk schetsen we op basis van recente onderzoeken hoe de sport- en
beweegdeelname van Nederlanders zich gedurende de zomer heeft ontwikkeld en hoe deze er dit najaar
voor staat. We inventariseren tevens de gevolgen van de coronamaatregelen voor diverse
gezondheidsaspecten.

Onderzoek laat zien dat de sport- en beweegdeelname van volwassenen (16 jaar en ouder) in het najaar
van 2020 nog altijd lager is dan in de periode voor maart 2020, de maand waarin de coronamaatregelen
van kracht werden. Het RIVM1 constateerde in april 2020 dat meer dan de helft (53%) van de volwassenen
destijds aangaf dat zij (veel) minder sporten en bewegen dan in de periode ervoor. Inmiddels is dat
percentage in oktober 2020 gedaald, maar bedraagt dat nog altijd 28 procent. Op basis van de deelnemers
die aan alle zeven meetrondes hebben meegedaan concludeert het RIVM dat het aandeel volwassenen dat
aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten en bewegen met 34 procentpunt is afgenomen ten opzichte
van de eerste meting in april. De grootste afname (8 procentpunten) is zichtbaar in mei en juni, de
maanden waarin de beperkende maatregelen werden versoepeld en Nederlanders dus weer meer zijn gaan
sporten en bewegen.
De Sportdeelname Index van NOC*NSF laat sinds mei 2020 een toename in sport- en beweegdeelname
zien. Waar in de maanden maart en april 55 procent van de Nederlanders (5-80 jaar) minstens vier keer
per maand sportte, was dat aandeel in juni gestegen tot 61 procent en bedroeg dat in september 66
procent (figuur 2.1).2 Daarmee was de sportdeelname volgens de cijfers van NOC*NSF weer op het niveau
van voor aanvang van de coronacrisis in februari (66%).
Met de nieuwe beperkende maatregelen van oktober 2020 is de verwachting dat de sport- en
beweegdeelname in het laatste kwartaal van 2020 weer zal afnemen. Schoemaker 3 concludeert dat de
coronamaatregelen een extra aanslag op het Nationaal Beweegtekort vormen en dat het noodzakelijk is te
investeren in onderzoek in de oorzaken van ons Nationaal Beweegtekort. Niet alleen gezien de beperkte
mogelijkheden om te sporten en bewegen zal de sport- en beweegdeelname weer onder druk komen te
staan, maar ook vanwege het feit dat Nederlanders opgeroepen worden om thuis te werken ‘tenzij het
niet anders kan’.
Eerder bleek al dat de afname in sporten en bewegen vooral zichtbaar was bij thuiswerkers, die actieve
vormen van woon-werkverkeer niet (geheel) compenseerden met andere vormen van beweeggedrag. Ook

NOC*NSF Sportdeelname Index september 2020.
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wanneer we langzaam weer naar kantoor zullen mogen, zal er meer thuisgewerkt blijven worden.
Ongeveer 40 tot 60 procent van de thuiswerkers die positieve ervaringen heeft met thuiswerken tijdens de
coronacrisis, verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. 4 De voorkeur gaat daarbij uit
naar één tot drie dagen per week.

NOC*NSF Sportdeelname Index,

Sinds de meeste georganiseerde sport- en beweegactiviteiten weer zijn hervat, is de sportdeelname van
kinderen gestegen. In april 2020 sportte 42 procent van de schoolgaande jeugd (5-18 jaar) vier keer per
maand of vaker. In september 2020 is dat aandeel opgekrabbeld naar 77 procent en is daarmee
vergelijkbaar met de maand februari (78%), toen de coronacrisis de sportsector nog niet was
doorgedrongen.5
Voorjaar 2020 waren grote verschillen in sportdeelname zichtbaar tussen kinderen in de leeftijd
van 5 tot en met 12 jaar en kinderen van 13 tot en met 18 jaar. In april sportte 35 procent van de 5- tot

NOC*NSF Sportdeelname Index september 2020.
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en met 12-jarigen minstens vier keer per maand, tegenover 60 procent van de 13- tot en met 18-jarigen.6
Gedurende de zomer is de sportdeelname van beide leeftijdsgroepen weer naar elkaar toe gegroeid. In de
maanden juni en juli sportte de jongste groep zelfs meer dan de oudere groep. In september was de
sportdeelname van beide groepen schoolgaande jeugd aan elkaar gelijk (respectievelijk 77% en 76%).7

In 2019 was het aandeel wekelijkse sporters onder 25-plussers twee keer zo hoog onder hoogopgeleiden
als onder laagopgeleiden. 8 De cijfers van NOC*NSF maken duidelijk dat de sportdeelname in maart 2020
met 17 procentpunten het sterkst is afgenomen onder laagopgeleiden. 9 De afname in sportdeelname onder
hoogopgeleiden bedroeg 12 procentpunten en onder middelbaaropgeleiden 10 procentpunten. Waar de
sportdeelname van middelbaar en hoogopgeleiden zich vanaf maart 2020 volgens een vergelijkbare lijn
ontwikkelde, vertoonde de lijn van de laagopgeleiden wat meer schommelingen. Voor alle drie de
opleidingsniveaus geldt dat de sportdeelname in augustus weer hoger is dan in maart, maar de
laagopgeleiden zijn nog het minst ver terug op het niveau van februari. In februari sportte 58 procent van
de laagopgeleiden minstens vier keer per maand (tegenover 74% van de hoogopgeleiden en 67% van de
middelbaar opgeleiden), in maart was dat 41 procent en in augustus 51 procent.

Nederlanders met een lichamelijke beperking en/of een chronische aandoening sporten minder dan
mensen zonder aandoening of beperking. 10 Dit is al jaren het geval. Het is aannemelijk dat bepaalde
maatregelen een grotere impact hebben gehad op de sportdeelname van mensen een beperking dan op
mensen zonder een beperking. Denk hierbij aan maatregelen met betrekking tot vervoer, de zorg en
instellingen. Uit een internetpeiling onder mensen met een beperking in juli 2020 blijkt dat de
meerderheid van de actieve mensen met een beperking of chronische aandoening in tijden van corona
minder is gaan sporten en bewegen. 11 Normaal gesproken sporten zij voornamelijk ongeorganiseerd (alleen
of met vrienden), tijdens therapie, als lid van een sportvereniging, fitnesscentrum of van een groep
mensen die samen actief beweegt onder begeleiding. Ongeveer de helft heeft als gevolg van de
coronamaatregelen een andere of nieuwe vorm van sport en bewegen beoefend: (aangepast) wandelen,
(aangepast) fietsen en oefeningen thuis. Daarnaast heeft iets minder dan de helft gebruik gemaakt van
alternatieve sport- en beweeginitiatieven, zoals sportchallenges, filmpjes met oefeningen en tips over hoe
je in beweging kunt blijven.

NOC*NSF Sportdeelname Index april 2020.
NOC*NSF Sportdeelname Index september 2020.

NOC*NSF Sportdeelname Index augustus 2020

Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een
beperking
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Actieve mensen met een beperking of chronische aandoening ervaren de gevolgen van de
coronamaatregelen op hun sport- en beweeggedrag vooral als negatief. Zo geeft ongeveer de helft aan dat
hun conditie terug is gelopen of dat ze de sociale contacten missen. Voor een derde van de mensen met
een mentale beperking geldt dat zij ze eerder geïrriteerd zijn en meer stress/angst ervaren. Een klein
deel van de mensen met een beperking ervaart positieve effecten, zoals de mogelijkheid om tussendoor
een luchtje te kunnen scheppen of meer tijd te hebben voor bewegen en sporten vanwege het wegvallen
van woon-werkverkeer.

Het sporten als lid van een sportvereniging of abonnee van een fitnesscentrum of andere commerciële
aanbieder vertoonde in maart en april 2020 een enorme dip als gevolg van de coronamaatregelen (figuur
2.2). Sporten in verenigingsverband nam in mei 2020 sterker toe dan het sporten in commercieel verband.
Dit hangt ongetwijfeld samen met de versoepelingen voor de georganiseerde sport van eind april en het
feit dat fitnesscentra en sportscholen pas 1 juli hun deuren weer mochten openen. In september 2020 is
het sporten in verenigingsverband nagenoeg weer op het niveau van voor de coronamaatregelen. Pas toen
in juli de fitnesscentra weer open mochten, sportte 16 procent weer als abonnee van een fitnesscentrum
of andere commerciële sportaanbieder. In september (18%) is dit aandeel overigens nog niet op het niveau
van februari (22%). Sportscholen merken zelf ook dat er sprake is van minder animo, met name ouderen
lijken de sportscholen nog te mijden.12
Waar sporten in verenigings- en commercieel verband aan het begin van de coronacrisis afnam, was een
sterke stijging zichtbaar in het ongeorganiseerd sporten (figuur 2.2). In de eerste monitor Sport en
corona13 concludeerden we dat de coronacrisis de opkomst van ongeorganiseerd sporten wel eens kon
versnellen. De grootste piek in ongeorganiseerd sporten is zichtbaar in april 2020 (51%). Gedurende de
zomer nam dit iets af, maar op het moment dat de sport in juli (44%) weer volledig opengesteld werd was
het aandeel ongeorganiseerde sporters nog gelijk aan maart (43%) en hoger dan in februari (36%). In
september sportte 39 procent van de Nederlanders alleen of ongeorganiseerd.
Doordat we anders en meer ongeorganiseerd zijn gaan sporten, zijn ook lichte verschuivingen zichtbaar in
de sporttakken die zijn en worden beoefend. De altijd al populaire top-10 sporten zoals de wandelsport,
hardlopen en wielrennen/toerfietsen vertoonden pieken in april en mei 2020. 14 Onderzoek onder
hardlopers15 toont aan dat de grote meerderheid hun hardloopgewoonten in het voorjaar van 2020 niet
heeft aangepast.
De normaliter populaire sporten als de zwemsport en voetbal waren een tijd lang minder goed te
beoefenen, dit is terug te zien in de deelname eraan. Beide krabbelden na juni 2020 weer op en
zwemmen was in de maanden juli en augustus erg populair. Sporten die tot april buiten de top-10 meest
beoefende sporten vielen zijn buitenfitness, skeeleren/skaten en mountainbiken. Buitenfitness behoorde

Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen
voor de sportsector.
NOC*NSF Sportdeelname Index september 2020. https://nocnsf.nl/media/3727/noc-nsfsportdeelname-algemene-rapportage-september-2020-publieksversiepdf.pdf.
Journal of Science and Medicine in
Sport
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in de maanden april tot en met juli 2020 tot een van de meest beoefende sporten en mountainbiken in de
maanden april en mei.
Tennis maakt sinds juni voor het eerst dit jaar deel uit van de top-10 meest beoefende sporten. De
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) meldt dat sinds de uitbraak van het coronavirus
verenigingen in West-Brabant een piek zien in het ledental van hun vereniging.16 De bond geeft aan dat zij
in totaal 18.000 nieuwe leden heeft kunnen verwelkomen. Ook in de regio Groene Hart zien tennisclubs
een toename in hun ledental.17
Een sport die buiten de top-10 van de meest populaire sporten valt, maar wel in populariteit lijkt
te zijn toegenomen is golf. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) ziet het ledental toenemen: sinds de
heropening van golfbanen half mei 2020 kregen verenigingen door het hele land er in totaal zo'n 25.000
leden bij. Bijna 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 18
Golf en tennis bieden de mogelijkheid om buiten sportief actief te zijn, de voorgeschreven
anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren en zijn geschikt voor beoefening door alle leeftijden.
Daarnaast zijn het sporten die doorgaans vaak naast een andere sport beoefend worden en zeer geschikt
zijn als vervolgsport op bijvoorbeeld een voetbal- of hockeycarrière. Tennis is voor velen mogelijk ook een
sport die zij in het verleden als eens beoefend hebben en nu weer opgepakt wordt. Golf en tennis blijken
daarmee ideale coronasporten. 19

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

7

Nu de coronacrisis langer lijkt te gaan duren neemt het belang van een goede leefstijl en de aandacht
voor gezondheidseffecten toe. Daarbij gaat het niet alleen om de lichamelijke, maar ook om de mentale
gezondheid. Naast dat sporten en bewegen bijdragen aan een gezonde leefstijl, biedt sport veel
Nederlanders een uitlaatklep en ontmoetingsfunctie: op het sportveld, als lid van een hardloopgroepje,
langs de lijn of in het stadion. Wanneer de mogelijkheden om te sporten en bewegen worden beperkt en
mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten, dan heeft dat gevolgen voor de leefstijl, fysieke gezondheid
en het mentaal welbevinden.

Een gezonde leefstijl is belangrijk om mentaal, fysiek en sociaal gezond te zijn en blijven. Juist wanneer
maatregelen gelden en sociaal contact beperkt is, is een gezonde leefstijl van belang. Er gaan diverse
geluiden op om in deze tijd meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Zo pleit professor van
Rossum van het Erasmus MC ervoor dat het advies om er een gezonde levensstijl op na te houden in het
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pakket met coronamaatregelen wordt opgenomen. 20 Met een gezonde leefstijl kun je in een paar weken je
immuunsysteem versterken, wat mogelijk helpt om een ernstig ziekteverloop te voorkomen. Inmiddels is
een internationaal onderzoek21 gestart naar de impact van lichaamsbeweging op de immuniteit tegen het
coronavirus.
Waar de een (meer) belemmeringen en een gebrek aan motivatie ervaart, grijpt de ander deze crisis juist
aan om zijn of haar leefstijl te verbeteren. De meeste Nederlanders (78%) vertonen nog hetzelfde
eetgedrag als voor de coronacrisis.22 14 procent zegt gezonder te zijn gaan eten en 8 procent juist
ongezonder. Dit is in vergelijking met april 2020 een licht positieve ontwikkeling. Vergeleken met de
periode voor de coronamaatregelen is één op de vijf volwassenen die alcohol drinkt, minder gaan drinken
en 9 procent meer gaan drinken. Daar staat tegenover dat drie op de tien rokers (28%) meer zijn gaan
roken en 15 procent minder vaak een sigaret zegt op te steken. Het aandeel volwassenen dat aangeeft
meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.

EénVandaag23 berichtte in september 2020 dat een meerderheid van de respondenten uit hun panel door
de coronacrisis één of meerdere psychische klachten had gekregen. Voor de meesten is het leven door de
crisis minder leuk geworden, vooral door gebrek aan contact, spontaniteit en zekerheid. Vooral jongeren
tot 35 jaar lijken mentaal onder de crisis te lijden: maar liefst drie kwart (74 procent) zegt tot nu toe last
te hebben gehad van klachten. Naarmate de crisis voortduurt komen er meer jongeren met klachten bij.
Van de 65-plussers zegt 48 procent één of meerdere mentale klachten te hebben (ervaren). De
leeftijdsgroep met de meeste (fysieke) gezondheidsrisico’s lijkt daarmee het minste met mentale
problemen te kampen.
Uit cijfers van het RIVM24 blijkt dat ongeveer een kwart van de volwassen zegt zich (veel) angstiger (24%),
(veel) gestrester (25%) en (veel) somberder (27%) te voelen dan in de periode voor de coronamaatregelen.
Daarnaast heeft 15 procent (veel) meer problemen met slapen en voelt 21 procent zich (veel) eenzamer.
Voor alle mentale klachten geldt dat zij in mindere mate voorkomen dan in april 2020, maar tijdens de
meetronde in augustus was er een lichte toename in mentale klachten te zien, die doorzet in de
meetronde van september/oktober. Het SCP25 rapporteerde dat het welbevinden van mensen in juli 2020
iets lager was dan in 2019 en eerdere jaren. Ook gaven mensen vaker aan dat ze zich (iets) somberder dan

Gezonder leven wapen tegen virus. Corona: overgewicht tast immuunsysteem aan

Welbevinden in tijden van corona. Eerste bevindingen op
basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020.
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(iets) opgewekter voelden, vergeleken met voor de coronaperiode. Meer mensen, vooral ouderen, voelden
zich eenzaam in vergelijking met 2019.
Het ging daarbij vooral om emotionele eenzaamheid (het missen van een hechte, intieme band met een
ander) en niet om sociale eenzaamheid (een gebrek aan sociale contacten en een betrokken sociaal
netwerk). Dat de emotionele eenzaamheid toenam, kan komen doordat mensen meer digitaal en weinig
fysiek contact hadden. Uit de cijfers van het RIVM 26 blijkt dat het percentage volwassenen dat
eenzaamheid ervaart een flinke daling vanaf de eerste meetronde in april toonde, maar vanaf de zesde
meetronde in augustus 2020 weer een lichte stijging laat zien. De helft (51%) van de volwassenen die aan
alle zeven rondes hebben meegedaan geeft eind september/begin oktober 2020 aan enigszins of sterk
eenzaam te zijn.

In de vorige monitor hebben we stil kunnen staan bij het in geld uitgedrukte verlies van de kwaliteit van
leven door een afname in sport- en beweeggedrag (580 miljoen euro) en de zorgkosten die daarmee
gepaard gaan (349 miljoen euro).27 Het RIVM28 concludeert dat investeringen in sport en bewegen kunnen
leiden tot een afname van zorgkosten: wanneer inactiviteit voorkomen of verminderd wordt, kan op
zorgkosten van de aan inactiviteit gerelateerde ziekten worden bespaard. Ook wanneer rekening
gehouden wordt met de kosten van sportblessures. Wat het vervolgens wat ingewikkeld maakt is dat
wanneer de gewonnen levensjaren door een verbeterde levensverwachting worden meegenomen, de
zorgkosten netto hoger uit blijken te vallen en er dus op de lange termijn geen kostenbesparing optreedt.

De sport- en beweegdeelname is gedurende de zomer van 2020 weer wat toegenomen, maar is nog steeds
erg kwetsbaar en staat onder druk van de strengere coronamaatregelen. De eerder geconstateerde
verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen bij kinderen zijn afgenomen, maar er zijn nog altijd
grote verschillen in sport- en beweegdeelname naar opleidingsniveau. Vooral de groep thuiswerkers blijkt
erg kwetsbaar in hun sport- en beweegdeelname en het vooruitzicht is dat er nog een lange periode vanuit
huis gewerkt zal worden. Beweegarmoede, ongezonde leefstijl en eenzaamheid versterkt door de
coronamaatregelen brengt (gezondheids-)kosten met zich mee, die meegeteld dienen te worden bij de
kosten van de aanpak van de coronacrisis.
Ongeorganiseerd sporten was gedurende de coronamaatregelen in het voorjaar en de zomerperiode erna
populair. Ook recreatief te beoefenen buitensporten als golf en tennis werden in ze zomer van 2020 meer
beoefend dan in 2019. Deelname aan ongeorganiseerde sport lijkt zich in september 2020, de maand
voordat de beperkende maatregelen ingingen, enigszins te stabiliseren. Sporten als lid van een
sportvereniging was in september 2020 weer op het niveau van voor de coronacrisis.
Vanwege de overgang naar winterweer zal het ongeorganiseerde en recreatieve sporten buiten in het
laatste kwartaal van 2020 minder worden beoefend. Als daarbij het sporten binnen, in competities en in

Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens
coronacrisis Inschatting van de effecten op sport en bewegen tijdens en na de corona crisis
Lichamelijke activiteit en zorgkosten.
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groepsverband nog voor langere tijd niet mogelijk is, zal de sport- en beweegdeelname weer terugzakken,
mogelijk naar het niveau van de eerste golf in maart – mei 2020.
Dit zal gepaard gaan met oplopende beweegarmoede, stagnerende motorische ontwikkeling, meer stress
en oplopende eenzaamheid, hetgeen zich vertaalt in groeiend arbeidsverzuim, verlies van kwaliteit van
leven en stijgende gezondheidskosten.
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(SBIR 1e fase) Deze oplossing is: in het hele gebouw dusdanig gezonde luchtkwaliteit waarborgen, inclusief plaatsen
met weinig tot geen luchtstromingen, dat virussen direct worden vernietigd. Onderdeel van de
haalbaarheidsstudie is het detecteren van virussen.
(SBIR 1e fase) Innovatieve computersimulaties waarin besmettingsrisico's bepaald worden, combineren met unieke
meetapparatuur. Hiermee wordt een passend ventilatiesysteem voor binnensportaccommodaties
ontworpen.
(SBIR 1e fase) Dit onderzoek brengt de luchtkwaliteit in kaart. Zelfs de kleinste onzichtbare deeltjes in de lucht worden
gemeten en hieruit kan worden afgeleid of een virus of bacterie door de lucht kan zweven. Met een online
'dashboard' kunnen bezoekers zien of het veilig is om in de sportaccommodatie te zijn. Als oplossing is er
de mogelijkheid om de lucht met mogelijk schadelijke deeltjes te reinigen.
(SBIR 1e fase) Het sluiten van sportscholen tijdens de intelligente lockdown en de angsten van sporters en
sportinstructeurs om via aerosolen besmet te raken moet voorkomen respectievelijk weggenomen
worden. De i-VENION, een responsive luchtsysteem, ventileert, reinigt en koelt op basis van een
intelligent sensornetwerk en algoritmes.

(SBIR 1e fase) Dit project wil een beheerplatform opstellen die de technische ondersteuning is van
maatregelen/procedures die kunnen of moeten genomen worden om op een veilige manier
sportevenementen te laten doorgaan voor zowel de sporters als publiek.
(SBIR 1e fase) Het desinfecteren van de lucht in binnensportaccommodaties is van groot belang als het gaat om het
weer openstellen van wedstrijden voor publiek. Dit project richt zich op de haalbaarheid van een
luchtdesinfectiesysteem, bijvoorbeeld op basis van UV-C.
(SBIR 1e fase) Het Contact Buddy Crowd Management Systeem richt zich op het slimmer spreiden van grote groepen
mensen en het inperken van besmetting, met als doel om weer events te kunnen houden. Op een veilige
manier.
(SBIR 1e fase) Detact Diagnostics ontwikkelt een snelle, diagnostische test om besmetting met Corona aan te tonen.
Iedereen kan de test ter plekke uitvoeren. Hierdoor is de beoogde test ideaal in te zetten voor
grootschalige sportevenementen, omdat er per meter zo'n 3.600 personen per uur getest kunnen
worden.
(SBIR 1e fase) Een simpele en goedkope loT tracker in een polsbandje wordt uitgereikt aan bezoekers van evenementen.
Via deze tracker wordt bijgehouden wat de dichtheid van bezoekers op elke plek binnen een
evenementlocatie is.
(SBIR 1e fase) De beoogde uitkomst is een prototype van een real-time corona-testsysteem, speciaal ontworpen voor
maximale doorvoer van evenementtoeschouwers.
(SBIR 1e fase) De beoogde innovatie van het CrowdBand-project ontwikkelt een slim armbandje ontwikkeld dat met
andere armbandjes kan communiceren zodra deze dichtbij elkaar zijn. Blijkt de drager van een
armbandje later COVID-19 positief, dan wordt het unieke ID van dit bandje als een soort alarm via een
radiosignaal naar alle bandjes verzonden.
(SBIR 1e fase) SMART-Access is een B2B-platform in combinatie met een consumentenapp dat ondersteuning biedt bij de
beheersing van besmettingsrisico's bij evenementen met als doel maximale publiekstoegankelijkheid in
een gezonde sfeer.
(SBIR 1e fase) Dexels en SynchroniclT ontwikkelen een innovatieve COVID-19 wearable voor social distancing & contact
tracing bij binnen- en buitensportevenementen. De armband is volledig compatible met de Corona Melder
app en hanteert dezelfde privacy standaarden, maar is veel nauwkeuriger en bereikt ook doelgroepen
zonder smartphone zoals kinderen en ouderen.
(SBIR 1e fase) Pro Health Medical wil de methode Safe@ Event ontwikkelen om te voorkomen dat bezoekers besmet met
het COVID-19 virus binnentreden in een stadion, theater of andere publieke bijeenkomst. Dit willen zij
doen door het gebruik van een nieuwe sneltest, de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort en
het gebruik van snelle digitale toegangscontrole.
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