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INLEIDING
Met het Nationaal Sportakkoord (2018) willen de sport, rijksoverheid,

Vandaar dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met

het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van

Kenniscentrum

sport en bewegen nóg beter benutten. Omdat veel mensen plezier

werkveldpartners in het KIEM onderzoeksproject Sport Impact

beleven aan sport en bewegen, vormt het in potentie een krachtig

Wijzer, een handleiding ontwikkelen voor het meten en waarderen

instrument om gezondheid, sociale cohesie en welzijn te

van de maatschappelijke impact van projecten op het gebied van

bevorderen. Om inzicht te krijgen in deze opbrengsten van sport en

sport en bewegen. De basis voor deze handleiding wordt gelegd in

bewegen zijn modellen beschikbaar op landelijk en gemeentelijk

deze

niveau.

de

maatschappelijke waarde van sport en bewegen nog beperkt is, zijn

maatschappelijke waarde van sport en bewegen op project- of

een aantal thema’s uitgekozen waarbij een route wordt gevolgd die

organisatieniveau zijn nog ontoereikend. Voor organisaties die als

bestaat uit zeven stappen waarlangs de impact en waarde van sport

doel

van

en bewegen zich manifesteert (zie figuur 1). De eerste vier thema’s

maatschappelijke uitdagingen is het meten van deze impact

die in deze literatuurstudie zijn uitgewerkt zijn gezonde levensjaren,

essentieel. Niet alleen om inzicht te krijgen in de meerwaarde die ze

zorgkosten, eenzaamheid en schooluitval. Deze sluiten aan bij de

creëren, maar ook in het vormgeven van hun relatie met financiers

projecten die de partners in het KIEM onderzoeksproject uitvoeren

en overheden. In de praktijk is impactmeting vaak kostbaar en

en die ook met behulp van de ontwikkelde handleiding geëvalueerd

tijdrovend, omdat het specialistische kennis en methoden vergt die

gaan worden.
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Figuur 1 Impact route Sport en Bewegen
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In de loop van 2022 worden aan de literatuurstudie nog

Bij het lezen van deze literatuurstudie moet worden opgemerkt dat

criminaliteit/overlast,

plezier/welzijn

de uiteindelijke impact en waarde afhangt van de invulling van de

toegevoegd. Aan het einde van 2022 wordt de handleiding Sport

sport- en beweegprojecten en dat daarmee eerdere resultaten en

Impact Wijzer opgeleverd met daarin concrete handvatten en

opbrengsten niet automatisch voor elke vorm van sport en bewegen

voorbeelden voor het meten en waarderen van de maatschappelijke

opgaan. Zo leiden activiteiten bij specifieke doelgroepen mogelijk tot

impact van projecten op het gebied van sport en bewegen. De

andere resultaten dan regulier sportaanbod. Verder is sport en

uitkomsten van deze literatuurstudie dienen als verdieping voor de

bewegen een veelomvattend begrip met veel verschillende

handleiding. In de handleiding zal verder worden toegelicht hoe de

verschijningsvormen. Het generaliseren van de impact en waarde is

resultaten, inzichten en werkwijze op bepaalde thema’s ingezet

daarmee lastig. Ook staan de gekozen thema’s niet volledig op

kunnen worden. Het doel van deze literatuurstudie is om inzicht te

zichzelf en zijn er ook effecten onderling te verwachten. Tot slot is

geven in de bestaande kennis over de impact en de waarde van

het onmogelijk om alle (indirecte) gevolgen van projecten in kaart te

sport en bewegen op verschillende thema’s.

brengen, waardoor deze impactroutes geen volledig beeld kunnen

verzuim/productiviteit

en

geven.

NAVIGATIE

Impact Routes sport en bewegen

Gezonde levensjaren

Zorgkosten

Eenzaamheid

Schooluitval

4

IMPACT ROUTES SPORT & BEWEGEN
1

2
Definitie

3
Belang

4
Verandermodel

5
Doelgroep

6
Impact

7
Waarde

Beperking

Gezonde levensjaren
Zorgkosten
Eenzaamheid
Schooluitval
Criminaliteit/overlast
Verzuim/productiviteit

Worden in de loop van

Plezier/welzijn

2022 toegevoegd

Klik op de buttons om direct het onderwerp te bezoeken

…

Geef suggesties door
Onderaan staan buttons om weer terug te keren of een volgend onderwerp te bezoeken.
NAVIGATIE

Impact Routes sport en bewegen

Gezonde levensjaren

Zorgkosten

Eenzaamheid

Schooluitval

5

AANPAK LITERATUURSTUDIE

sport- en beweegprojecten (of activiteiten/onderdelen daarvan)
leiden tot veranderingen en via welke mechanismen dit gaat.

Het onderzoek is een narratieve literatuurstudie naar de impact en
waarde van sport en bewegen op het gebied van gezonde

Dit maakt het mogelijk om bepaalde veronderstellingen helder te

levensjaren, zorgkosten, eenzaamheid en schooluitval. Om te

maken en worden belangrijke ingrediënten benoemd die zouden

komen tot de impact en waarde van sport en bewegen hebben we

moeten

een route uitgestippeld bestaande uit zeven stappen (zie figuur 1).

beweegprojecten. In stap vier behandelen we de doelgroep van het

Dit hebben we gedaan omdat de studies over de impact en waarde

thema om daarmee vast te stellen bij wie de impact gerealiseerd

van sport en bewegen nog schaars zijn. Bovendien moeten de

wordt en welke kenmerken de doelgroep heeft. In stap vijf kijken we

resultaten in context worden gezien van bredere kennis dat over het

naar de impact die sport en bewegen heeft op basis van eerdere

thema beschikbaar is. De eerste stap is het schetsen van gebruikte

studies die gedaan zijn. In de zesde stap wordt gekeken of we aan

definities en termen, zodat duidelijk wordt over welke impact het

de impact een waardering kunnen hangen om daarmee de

gaat. Vervolgens gaan we in stap twee na waarom aan dit thema

maatschappelijke waarde duidelijk te maken. Ten slotte benoemen

maatschappelijk belang wordt gehecht. In de volgende stap

we enkele belangrijke beperkingen en sluiten we af met zaken waar

bespreken we het verandermodel dat aan de impact ten grondslag

we rekening mee moeten houden bij het meten en waarderen van

ligt. In deze theory of change wordt geëxpliciteerd op welke manier

de impact van dit thema.
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Figuur 1 Impact route sport en bewegen
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ZOEKSTRATEGIE

Tabel 1. Zoekstrategie

In deze literatuurstudie is gericht gezocht naar literatuur en

Aanpak 1

Aanpak 2

Google.nl

Scholar.google.nl

Nederlandse zoektermen

Engelse zoektermen

Waarde, kwaliteit van
leven, gezondheid

Value, QALY, physical activity

Zoekwoorden:
zorgkosten

Kosten, zorg, gezondheid,
bewegen

Cost, health care, physical
activity

doelgroep (stap 4) van de route.

Zoekwoorden:
eenzaamheid

Kosten, eenzaamheid,
sociaal isolement,
bewegen

Cost, loneliness, physical
activity

De tweede aanpak was gericht op de internationale literatuur.

Zoekwoorden:
schooluitval

Kosten, schooluitval,
verzuim, bewegen

Cost, school dropout, physical
activity

beleidsrapporten die informatie bevatten over de zeven stappen in
onze route naar impact en waarde van sport en bewegen. Daarbij
zijn twee verschillende aanpakken gebruikt (zie tabel 1). De eerste

Bron

aanpak was gericht op Nederlandse beleidsrapportages die over het
thema en de betreffende routestap gingen. Hiervoor is met
Nederlandse zoektermen via Google gezocht en hebben we ons
beperkt tot de eerste tien resultaten. Relevante verwijzingen in de

Aanpak
Zoekwoorden:
levensjaren

gezonde

resultaten naar literatuur, kenniscentra, adviesraden en nota’s zijn
apart bestudeerd en meegenomen. Deze bronnen zijn vooral
gebruikt bij het bepalen van de definitie (stap 1), belang (stap 2) en

Hiervoor is met Engelse zoektermen in scholar.google.nl gekeken
naar studies die gingen over de theory of change (stap 3), impact
(stap 5) en waardering (stap 6). Stap 7 is tot stand gekomen op basis
van een kritische reflectie van de onderzoekers op de gevonden
resultaten.
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1.1 GEZONDE LEVENSJAREN; DEFINITIE
Voor de gemiddelde persoon betekent gezondheid dat je ‘kunt doen

gezondheidsdomein wordt wereldwijd de (EuroQol) EQ-5D frequent

wat je wilt doen’ maar ook: je fit voelen, energie hebben en je

toegepast. Uitkomsten variëren van 1 (optimale gezondheid) tot 0

geestelijk goed voelen. Onderzoekers en beleidsmakers zien

(situatie gelijk aan de dood). Eén extra levensjaar in optimale

gezondheid als een vrij smal concept, dat vooral betrekking heeft op

levenskwaliteit is gelijk aan 1 QALY (figuur 2) maar hetzelfde geldt

lichaamsfuncties, mentale functies en dagelijks functioneren

voor 2 extra levensjaren in een halve levenskwaliteit, of 4 extra jaren

(Kooiker & Hoeymans, 2014). Bij gezond ouder worden gaat het niet

met 25% kwaliteit van leven.

alleen om het voorkómen, uitstellen en behandelen van ziekten en
aandoeningen, maar vooral om het voorkómen en terugdringen van
beperkingen in het functioneren en het bevorderen van de

Figuur 2. Schematische weergave van één QALY
Kwaliteit van leven

zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit van leven
(Zantinge et al., 2011). Gezonde levensjaren zijn een maatstaf dat
de gezondheid van de bevolking in tijdsduur en kwaliteit van leven

1,00

0,75

combineert in één enkel getal. Dit wordt gedaan omdat langer leven
gepaard kan gaan met een langdurig verlies aan kwaliteit van leven.

0,50

In de gezondheidseconomische literatuur wordt dit uitgedrukt in
Quality Adjusted Life Years (QALY). Dit zijn het aantal jaren in goede
gezondheid dat aan een interventie, medicijn of behandeling valt toe

0,25

0,00

te wijzen en afgezet kan worden tegenover de gemaakte kosten voor

1

2

3

4

Levensjaren

deze opbrengst in gezondheid. Om de kwaliteit van deze jaren in
goede gezondheid te bepalen zijn gestandaardiseerde vragenlijsten
ontwikkeld. Voor het gebruik bij economische analyses binnen het
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Figuur 3 laat een denkbeeldige ontwikkeling zien van de gezondheid
over iemands levensloop. Hierbij ontwikkelt deze persoon op zijn
twintigste een aandoening dat ten koste gaat van zijn kwaliteit van
leven. Na zijn dertigste laat deze persoon zich hiervoor behandelen
en ondanks dat dit gepaard gaat met blijvende beperkingen, laat
deze schematische weergave (roze gebied) zien dat door de
behandeling meer jaren in goede gezondheid worden toegevoegd.

1.2 GEZONDE LEVENSJAREN: BELANG
Afgezien van corona, gaat het in Nederland over het algemeen goed
met de volksgezondheid. We worden steeds ouder en de meeste
inwoners voelen zich gezond en niet beperkt (RIVM, 2019). Dit
succes heeft ook zijn keerzijde; doordat we ouder worden stijgt het
aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen.
Maar ook de hogere welvaart zorgt voor meer leefstijl gerelateerde

Figuur 3. Een denkbeeldige ontwikkeling van leven van een patiënt met
(roze) en zonder succesvolle behandeling (zwart).

ziektes zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten (GBD Risk
Factors Collaborators, 2016). Dit zijn ook de ziekten die het grootste
verlies aan gezonde levensjaren met zich meebrengen (Zantinge et
al., 2011). Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen
duidelijk toe en neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke
kwaliteit van leven af. Uit peilingen blijkt keer op keer dat
Nederlanders gezondheid het allerbelangrijkste vinden in hun leven
(Kooiker & Hoeymans, 2014). Een lang leven met een hoge
levenskwaliteit is dan ook voor velen iets om naar te streven.
Gezondheid is een bron van geluk, maar maakt het ook mogelijk een
opleiding te volgen, te werken en daarmee een inkomen te
verdienen. De maatschappij profiteert van een gezonde bevolking,
aangezien de economie draait op de inzet van gezonde mensen (van
der Horst et al., 2011).
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1.3 GEZONDE LEVENSJAREN: VERANDERMODEL
Het is meermaals aangetoond dat we voldoende moeten bewegen
en minder moeten zitten. Dat heeft een gunstige invloed op onze
mentale

en

fysieke

gezondheid

(PAGAC,

2018).

Figuur 4. Verandermodel gezonde levensjaren o.b.v. American Physical
Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report (2018), eigen
bewerking.

De

Minder kans op
hart- en
vaataandoeningen
en diabetes type 2

beweegrichtlijnen in Nederland zijn minstens 150 minuten per week
matig of zwaar intensieve inspanning en het uitvoeren van bot- en
spierversterkende oefeningen (Gezondheidsraad, 2017). Door
Stimulering
verbranding via
hart, longen en
bloedvaten

beweging stimuleer je de verbrandingsmotor van je lichaam waarbij
je een beroep doet op hart, longen en bloedvaten. Dit verkleint op

Minder kans op
gewichtstoename
en obesitas

Gevoel van fitheid
en energie

termijn het ontwikkelen hart- en vaataandoeningen, beroerte en
diabetes type 2 (Reiner et al., 2013). Ook is de kans kleiner op

Minder kans op
borst- of
darmkanker

gewichtstoename en het ontwikkelen van obesitas, borst- en
darmkanker (Pedersen & Saltin, 2015). Bovendien gaat dit gepaard

Toename
gezonde

Sport en bewegen

met een gevoel van energiekheid en fitheid. Daarnaast train je je

Stimulering
spieren,
gewrichten en
botten

spieren, waardoor ze sterker worden, en dat is weer goed voor

Minder kans op
vallen

levensjaren

Minder stress,
angsten en
depressie

botten en gewrichten waardoor er minder kans is op valongelukken.
Voldoende bewegen stimuleert ook de mentale functies en zorgt
Stimulering
mentale functies

daarmee voor minder stress, angsten en kans op depressie

Betere nachtrust

(Chekroud et al., 2018). Ook slapen mensen beter en herstellen ze
daardoor sneller. Tot slot is er minder kans op dementie. Voor een
overzicht

van

het

verandermodel

zie

figuur

4.

Mogelijke

Doelgroep: Mensen die minder dan 150
minuten/week matig intensief bewegen

Minder kans op
dementie

dwarsverbanden zijn achterwege gelaten.

NAVIGATIE

Impact Routes sport en bewegen

Gezonde levensjaren

Zorgkosten

Eenzaamheid

Schooluitval

10

Volgens Kooiker (2011) is de belangrijkste aanleiding voor mensen
om gezonder te gaan leven de confrontatie met zichzelf. Dat kan
gebeuren door in de spiegel te kijken, op de weegschaal te staan of
door

slecht

nieuws

van

de

dokter.

De

praktijk

van

gezondheidsinterventies leert ons dat de meest succesvolle
leefstijlinterventies zijn toegesneden op een specifieke groep,
gebruik maken van een combinatie van een samenhangende set van
activiteiten en maatregelen, een participatie kennen van vele actoren
en sectoren, inclusief de doelgroep, en een voldoende lange looptijd
en continuïteit hebben (Jansen et al., 2011).

1.4 GEZONDE LEVENSJAREN: DOELGROEP
Het verandermodel is vooral van toepassing op mensen die minder
dan 150 minuten per week matig intensief bewegen zoals
voorgeschreven in de beweegrichtlijnen. In 2020 voldeed 57% van
de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan het onderdeel (1)
matig of zwaar intensieve inspanning en 85% aan het onderdeel (2)
spier- en botversterkende activiteiten. Op deze manier voldeed 53%
van de Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen.
Er wordt verwacht dat het aandeel van de Nederlandse bevolking
dat voldoende beweegt in de toekomst licht zal stijgen. Wekelijkse
sportdeelname zal ongeveer gelijk blijven, maar het aantal
sportblessures zal toenemen (SCP, 2017).

Bepaalde groepen mensen in Nederland sporten en bewegen
minder vaak. Dit zijn vooral laagopgeleiden of mensen met een laag
inkomen. Ook migranten, ouderen, chronisch zieken en mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking doen minder aan sport
en bewegen (RIVM, 2020).
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1.5 GEZONDE LEVENSJAREN: IMPACT
Er zijn verschillende studies die gekeken hebben naar het effect van
sport en bewegen op de gezondheid in termen van toegevoegde

Tabel 2 Impact gezonde levensjaren, eigen berekening
Auteurs

Soort studie

Doelgroep

Sun et al
(2014)

Voor en
nameting met
zelfselectie

Patiënten na
behandeling
artrose
Patiënten na
behandeling
artrose
Green
Perscription
patiënten
Vrouwelijke
patiënten boven
60 jaar met
gewicht of
depressieklachten
Nederlandse
bevolking

jaren in goede gezondheid. De studies verschillen sterk wat betreft
opzet en doelgroep. Zo deden Sun et al. (2014) en Dalziel et al.
(2006) voor- en nametingen met patiënten na afloop van de
behandeling, waarbij diegene die de beweegrichtlijnen van 150
minuten per week haalden werden afgezet tegenover patiënten die
onvoldoende actief waren. Teruggerekend naar het aantal minuten
over de tijd tussen de voor- en nameting resulteerde dit in een

Dalziel et
al (2006)

uitkomst tussen de 0.0000033 en 0.0000072 QALY per minuut
Gusi et al
(2008)

beweging (eigen berekening, zie tabel 2).

Voor en
nameting met
zelfselectie
Experiment

Over et al. (2012) rekenden met behulp van het RIVM chronisch
ziekte model door wat het zou betekenen als een deel van de
bevolking meer ging wandelen (+23 minuten). Dit model schatte dat

Over et al
(2012)

Meta-analyse

Beale et al
(2012)

Observational
data

Tijd
tussen
baseline
en 1meting
2 jaar

Effect
QALY/minuut
extra
bewegen
0,0000072

150 m/w actief vs
inactief

2 jaar

0,0000037

1 jaar

0,0000033

150 m/w actief vs
onvoldoende
actief
150 m/w actief vs
Inactief

6
maanden

0,0000338

Deelname
wandelprogramma
150m/w vs geen
deelname

1 jaar

0,0000205

1 jaar

0,0000074

Gebruik
podometer (+23
min wandelen vs
huidige situatie)
Extra
beweegsessie van
30 minuten vs
geen extra sessie

dit zou resulteren in 0.0000205 QALY per minuut (eigen berekening).
Beale et al. (2012) gebruikten een observationele dataset en keken

Engelse
bevolking

Vergelijking

(gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken) hoeveel een extra
sessie van 30 minuten bewegen per maand aan gezonde
levensjaren zou opleveren en zij kwamen omgerekend uit op
0.0000074 QALY per minuut (eigen berekening).
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1.6 GEZONDE LEVENSJAREN: WAARDE

1.7 GEZONDE LEVENSJAREN: BEPERKING

De waarde van een gewonnen of verloren gegane QALY kan worden

Sport en bewegen zijn bij uitstek een middel om de kwaliteit van

vertaald naar een waarde in euro’s. De Raad voor de

leven te bevorderen doordat het de fysieke en mentale gezondheid

Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en Zorginstituut Nederland (NZI)

verbeterd. De manier waarop huidig bewijs daarvoor is geleverd gaat

beschouwen 80.000 euro als referentiewaarde voor het maximale

vooral via de medische kant van gezondheid. Terwijl gezondheid

bedrag dat per QALY aan een nieuwe behandeling mag worden

voor mensen meer betekent dan het uitblijven van ziekten. Daarvoor

besteed. Zorginterventies die 20.000 euro per QALY (of minder)

wordt vaak gekeken naar de dimensies van positieve gezondheid.

kosten worden als kosteneffectief beschouwd (Raad voor de

Echter kunnen deze twee concepten in onderzoek moeilijk uit elkaar

Volksgezondheid en Zorg, 2006; Zorginstituut Nederland, 2019).

getrokken worden en bestaan er dwarsverbanden die het voorlopig

Een tussenweg is om het gemiddelde van deze bedragen te nemen,

nog onmogelijk maken om medische gezondheidswinst los te halen

50.000 euro per QALY, een waarde die overeenkomt met de

van een toename in welzijn en geluk door sport en bewegen. Verder

onderbouwde

gezondheids-

moet de gezondheidswaarde in euro’s niet opgevat worden als

economische onderzoekers (zie o.a. Koopmans et al., 2016; Pomp,

besparingen in zorgkosten maar als een waardering voor de extra

2010). De uitkomsten van tabel 2 leveren daarmee een waardering

gezonde levensjaren die gerealiseerd zijn. Doordat het leed van

op tussen de 0,17 en 1,69 euro per extra beweegminuut. Deze

bepaalde

waarde moet worden gezien als een referentiewaarde op basis van

levensverwachting en kwaliteit van leven hoger voor mensen die

de kosten die we als maatschappij bereid zijn om te betalen voor

bewegen. Tot slot is er bij gezondheid door sport en bewegen sprake

gezondheid. Sport en beweegprojecten die ervoor zorgen dat we

van verminderde meeropbrengsten. Wanneer iemand al voldoende

langer en gezonder leven kunnen op deze manier gewaardeerd

beweegt volgens de richtlijnen, dan zijn de opbrengsten voor de

worden.

gezondheid lager dan de voorgestelde berekeningen laten zien.

waardering

van

verschillende

aandoeningen

(deels)

wordt

voorkomen

is

de

Vandaar dat deze berekeningen alleen gelden bij mensen die door
het sport en beweegaanbod voldoende zijn gaan bewegen.
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2.1 ZORGKOSTEN: DEFINITIE

2.2 ZORGKOSTEN: BELANG

Bij gezonde levensjaren werd duidelijk dat onze stijgende

De zorg heeft de afgelopen eeuw een belangrijke bijdrage geleverd

levensverwachting gepaard gaat met meer chronische ziekten. Als

aan de verbetering van de volksgezondheid. De stijging van de

ziek zijn langer duurt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Het

levensverwachting

CBS hanteert een brede definitie van zorgkosten, waaronder

toegeschreven aan een verbeterde gezondheidszorg (van der Horst

bijvoorbeeld ook alternatieve geneeswijzen, bedrijfsgezondheids-

et al., 2011). De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap

zorg en betaalde kinderopvang vallen. Het Budgettair Kader Zorg

leidt tot steeds nieuwe technische mogelijkheden, maar ook tot

(BKZ) beperkt zich tot de zorgkosten waarover het Ministerie van

steeds hogere kosten. De overheid staat voor een belangrijke keuze

Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoording moet afleggen

om zorg en gezondheid verder te laten groeien of om de groei van

tegenover het parlement. Hierin zitten niet de kosten waarvoor

de zorguitgaven af te remmen. Meer geld voor zorg betekent minder

mensen zich vrijwillig bijverzekeren of die ze zelf betalen via het

geld voor andere doelen. Volgens de toekomstverkenning zorg

eigen risico (Slobbe et al., 2006).

2015-2060 zullen de zorguitgaven tot 2060 stijgen met gemiddeld

kan

voor

ongeveer

de

helft

worden

ongeveer 2,8 procent per jaar (Vonk et al., 2020). Als we dit afzetten
Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met vier stelselwetten:

tegenover ons gezamenlijk inkomen (Bruto Binnenlands Product)

de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de

betekent dit dat zorguitgaven van 10% van het BBP in 2010 oplopen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW).

naar 20% van het BBP in 2060. Dit betekent dat we een vijfde van

De laatste twee wetten vallen onder de gemeentelijke taken. De

onze totale uitgaven kwijt zullen zijn aan zorg. Deze stijging is

Zorgverzekeringswet

alle

mogelijk, maar betekent wel dat wij moeten kiezen: bezuinigen op

verzekerden samen de totale kosten van alle zorg opbrengen via de

andere collectieve uitgaven, of het heffen van hogere belastingen en

premie, eigen risico en bijdrage vanuit werkgevers (van Dijk & Dik,

premies (van der Horst et al., 2011).

wordt

vooral

gefinancierd

doordat

2018).
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2.3 ZORGKOSTEN: VERANDERMODEL

van de Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen.

Bij gezonde levensjaren is weergegeven hoe minstens 150 minuten
bewegen per week een gunstige invloed heeft op onze mentale en
fysieke gezondheid (PAGAC, 2018). Het zorgt voor minder kans op
ziekten en verhoogt daarmee ook de kans op een langer leven. Deze
effecten hebben ook gevolgen voor de zorgkosten (zie figuur 5). Op
korte termijn worden ziekten voorkomen, maar de stijgende
levensverwachting brengt mogelijk ook extra kosten met zich mee.
Leeftijd vormt namelijk ook een risicofactor voor andere ziekten die
hoge kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld dementie (in

Er wordt verwacht dat het aandeel van de Nederlandse bevolking
dat voldoende beweegt in de toekomst licht zal stijgen. Wekelijkse
sportdeelname zal ongeveer gelijk blijven, maar het aantal
sportblessures zal toenemen (SCP, 2017). Bepaalde groepen
mensen in Nederland sporten en bewegen minder vaak. Dit zijn
vooral laagopgeleiden of mensen met een laag inkomen. Ook
migranten, ouderen, chronisch zieken en mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking doen minder aan sport en
bewegen (RIVM, 2020).

’t Panhuis-Plasmans et al., 2012). Verder kan een toename van sport
en bewegen ook zorgen voor extra blessures. Lees ook de
beperkingen van de opbrengsten rondom zorgkosten voor een
goede interpretatie van deze tegengestelde krachten.

Figuur 5. Verandermodel zorgkosten

Minder kans op
ziekten

2.4 ZORGKOSTEN: DOELGROEP
Het verandermodel is vooral van toepassing op mensen die minder
dan 150 minuten per week matig intensief bewegen zoals
voorgeschreven in de beweegrichtlijnen. In 2020 voldeed 57% van

Deelname sport en
bewegen

Meer blessures

Verandering in
zorgkosten

de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan het onderdeel (1)
matig of zwaar intensieve inspanning en 85% aan het onderdeel (2)
spier- en botversterkende activiteiten. Op deze manier voldeed 53%

Doelgroep: mensen die
minder dan 150
minuten/week matig
intensief bewegen

Langer leven
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2.5 ZORGKOSTEN: IMPACT

Tabel 3. Prevalentie ziekten in Nederland en de minimale impact van
sport en bewegen volgens Peters et al., (2021) en Davies et al, (2019)

In tabel 3 is te zien welke ziekten Ecorys meenam in het onderzoek

Ziekte

voor het bepalen van de sociaaleconomische waarde van sport en
bewegen en welke minimale impact voldoende bewegen heeft op de
kans om deze ziekte te krijgen (Peters, et al., 2021). Deze zijn
vergeleken met de uitkomsten die gebruikt zijn voor de Social Return
of Investment in Engeland (Davies et al., 2019).

Uit onderzoek van de Boer et al. (2020) blijkt dat in Nederlandse
wijken er een relatie was tussen zorgkosten en het aandeel dat lid is
van een sportvereniging maar ook met het aandeel dat voldoende
bewoog. Een toename van één procentpunt meer leden van
sportverenigingen in een wijk hing samen met gemiddeld bijna 25
euro lagere zorgkosten per persoon per jaar. Voor één procentpunt
meer mensen die aan de beweegrichtlijn voldeden komt dit neer op
gemiddeld bijna 15 euro lagere zorgkosten per persoon per jaar.

Depressie
Dementie
Coronaire Hartziekten
Beroerte
Diabetes*
Osteoporose
Darmkanker*
Borstkanker*
Hartfalen*
Nek- en rugklachten*
Heupfracturen**

Nederland
Minimale reductie
kans op ziekte
door bewegen
30%
30%
10%
11%
25%
14%
7%
12%
10%
0%
32%

Nederland
Maximale reductie
kans op ziekte
door bewegen
48%
40%
35%
35%
40%
27%
27%
23%
10%
25%
40%

England
Risk reduction
participation
physical activity
30%
30%
35%
35%
40%
20%
20%
25%
52%

* Voor deze aandoeningen is onvoldoende bewijs voor de doelgroep 55+.
** De impact van sporten en bewegen op heupfracturen geldt alleen voor de
doelgroep 55+
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2.6 ZORGKOSTEN: WAARDE

voor de eerste 150 minuten per week. Wat verder opvalt is dat

Ongezond gedrag is momenteel verantwoordelijk voor bijna 20%
van de ziektelast (RIVM, 2019). Lichamelijke inactiviteit was in 2010
goed voor 1,8% van de totale zorgkosten maar is inmiddels verder
opgelopen tot 2,3% (in ’t Panhuis-Plasmans et al., 2012; RIVM,
2020). Een grove inschatting leert ons dat dit ongeveer 2 miljard euro
per jaar, en 120 euro Nederlander per jaar is1. In een literatuurstudie
van het RIVM werden in observationele studies de totale zorgkosten
van lichamelijk inactieve en actieve groepen met elkaar vergeleken.

dementie

veruit

de

grootste

de zorgkosten voor inactieve groepen. Dat is 0,5-3 cent/minuut
bewegen voor de eerste 150 minuten per week. De variatie in
uitkomsten wordt veroorzaakt doordat studies verschillende soorten
zorgkosten meenemen in hun berekening (Duijvestijn et al., 2020).
Op basis van de gegevens die Ecorys gebruikte voor het berekenen
van de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen (Peters
et al., 2021), komen we uit op een besparing tussen de 250 en 430
euro per jaar als iemand van inactiviteit naar voldoende bewegen
gaat (zie tabel 4). Dit komt neer op 3-5 cent per minuut bewegen,

levert

aan

de

zorgkostenreductie, vijf keer zo veel als de nummer twee
hartziekten. Verminderde kosten voor depressie, diabetes en
beroerte door sport en bewegen hebben ook een belangrijke
bijdrage in de daling van zorgkosten.
Tabel 4 Zorgkosten besparing (zie bijlage I voor uitgebreide berekening)
Ziekte

Kosten NL

Depressie
Dementie
Hartziekten
Beroerte
Diabetes
Osteoporose
Darmkanker
Borstkanker
Hartfalen
Nek- rugklachten
Heupfracturen
Totaal

€ 1.128.000.000
€ 9.053.000.000
€ 2.280.000.000
€ 1.477.000.000
€ 1.591.000.000
€ 117.000.000
€ 597.000.000
€ 870.000.000
€ 817.000.000
€ 937.000.000
€ 246.000.000

Observationele studies laten zien dat de zorgkosten van actieve
groepen 42 tot 247 euro per persoon op jaarbasis lager uitvallen dan

bijdrage

Kosten
per
patiënt
€ 1.547
€ 84.607
€ 2.522
€ 4.232
€ 1.393
€ 239
€ 35.118
€ 58.000
€ 3.433
€ 1.034
€ 22.364

Minimale
reductie kans,
besparing
zorgkosten p.p.
€ 22
€ 176
€ 13
€ 10
€ 17
€1
€2
€6
€3
€0
€2
€ 251

Maximale
reductie kans,
besparing
zorgkosten p.p.
€ 39
€ 247
€ 53
€ 35
€ 29
€2
€7
€ 12
€3
€ 10
€2
€ 440

De gegevens uit 2020 zijn het percentage ziektelast uitgedrukt in DALY’s
en houdt daarmee geen rekening met goedkope of dure ziekten.
1
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2.7 ZORGKOSTEN: BEPERKING

hogere zorgkosten, zowel in het laatste levensjaar als aan de jaren

Er zijn drie belangrijke kanttekeningen te maken bij het berekenen
van de besparingen in zorgkosten. Allereerst brengt sport en
bewegen ook een hogere kans op blessures met zich mee. Het
aandeel wekelijkse sporters dat geblesseerd raakte ligt op 12% en
is stabiel in de periode 2017 t/m 2019. De totale medische kosten
(SEH, fysiotherapie, medicatie) door blessures gemaakt in 2015
bedroegen € 540 miljoen (Duijvestijn et al., 2020). Dat is ongeveer
30 euro per Nederlander.

die daaraan voorafgaan (Wong et al., 2008). Een verdere afvlakking
in de kostenontwikkeling zou kunnen als we door preventie langer
gezond en actief leven, beperkt gebruik maken van kostbare
voorzieningen en zullen sterven na een kort ziekbed (Sociaal
Economische Raad, 2020). Bij lichamelijke inactiviteit en hart- en
vaatziekten lijkt sprake te zijn van deze compressie van morbiliteit,
al is het bewijs nog dun (Klijs et al., 2009). Al met al, moet worden
benadrukt dat de lange termijneffecten van sport en bewegen en
zorgkosten nog veelal onduidelijk zijn en dat er niet zomaar vanuit

Omdat ongezond gedrag een hoger risico op diverse chronische
ziekten met zich meebrengt, gebruiken mensen die ongezond leven
meer zorg en maken zij hogere zorgkosten. Echter, wanneer
ongezond gedrag afneemt, stijgt het aantal jaren in goede
gezondheid, en met de daarbij gepaarde stijgende levensverwachting neemt ook de kans op ziekte toe. Voor de meeste
ziekten is leeftijd een belangrijke risicofactor. Veel gezond levende
ouderen worden bijvoorbeeld getroffen door een beroerte. En dat
geldt ook voor de ziekte dementie, die niet of nauwelijks iets met
onze leefstijl te maken heeft (in ’t Panhuis-Plasmans et al., 2012). In
de toenemende zorgkosten speelt comorbiditeit een grote rol. Het
hebben van meer dan één ziekte leidt namelijk tot substantieel

kan worden gegaan dat het zorgt voor besparingen.

Tot slot hebben we het bij het inschatten van zorgkosten over
gemiddelden over zeer grote groepen. Hoewel de kosten worden
toegekend aan kansen, kan het dus zijn dat in een lokale context
meer mensen zijn gaan sporten en bewegen maar dat er geen
zorgkosten worden bespaard omdat de groep die gaat sporten en
bewegen bepaalde eigenschappen heeft waarvoor de berekende
kansen niet opgaan. Zo zijn er waarschijnlijk verschillen tussen
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau die samenhangen met
bepaalde zorgkosten. Eveneens kan het zijn dat bepaalde groepen
niet

helemaal

inactief

waren

en

via

andere

vormen

al

beweegactiviteiten vertonen.

NAVIGATIE

Impact Routes sport en bewegen

Gezonde levensjaren

Zorgkosten

Eenzaamheid

Schooluitval

18

3.1 EENZAAMHEID: DEFINITIE
Eenzaamheid kan worden gedefinieerd als de discrepantie tussen
de gewenste en werkelijke kwaliteit en frequentie van sociale
interacties (Yang & Victor, 2011; Van Beuningen et al., 2018). Het is
dus inherent persoonlijk en subjectief. Er zijn studies waar
eenzaamheid gemeten wordt door simpelweg te vragen in hoeverre
iemand zich eenzaam voelt (o.a. Kung et al., 2021). Dit wordt echter
gezien als een onbetrouwbare methode. Vooral bij mannen kan het
direct vragen hiernaar leiden tot sociaal wenselijke antwoorden

Tabel 5. Eenzaamheidsschaal volgens de Jong Gierveld & van Tilburg, 1999
11 stellingen voor de eenzaamheidsschaal De Jong Gierveld
1. Vaak voel ik me in de steek gelaten.
2. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.*
3. Ik ervaar een leegte om me heen.*
4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
5. Ik mis mensen om me heen.*
6. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.*
7. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.*

(Borys & Perlman, 1985). Daarom wordt het vaak indirect bevraagd.

8. Ik mis een echt goede vriend of vriendin.*

Er zijn twee belangrijke schalen om eenzaamheid te meten: de

9. Ik mis gezelligheid om me heen.

eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en de UCLA Loneliness

10. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes
terecht kan.

Scale. Het CBS kiest ervoor om de verkorte versie van de
eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld te gebruiken (Van
Beuningen, 2018, p. 19). De eenzaamheidsschaal van De Jong

11. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.
* De verkorte versie bestaat uit deze zes stellingen.

Gierveld meet eenzaamheid in twee dimensies, namelijk sociale
eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid
heeft betrekking op het missen van een bredere groep voor
interacties. Emotionele eenzaamheid gaat over het missen van (een)
intieme/emotionele relatie(s) met een beperkt aantal mensen.
Middels een enquête worden mensen op zes of elf stellingen
bevraagd, zie tabel 5 (De Jong Gierveld & Tilburg, 2006).
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3.2 EENZAAMHEID: BELANG

eenzaamheid in Nederland als (redelijk) groot probleem (TNS NIPO,

Ondanks alle technologische ontwikkelingen die ons in staat stellen
meer contact te hebben met anderen is er tussen 2012 en 2020 een
groei in de prevalentie van eenzaamheid zichtbaar van 39% naar
47% (GGD et al. 2013/2017/2021). Dit heeft mogelijk te maken met
de individualisering van de samenleving maar hier is nog geen
bewijs voor gevonden. Ook de gevolgen van het corona-virus en de
bijbehorende maatregelen dragen mogelijk bij aan de groei van de
prevalentie van eenzaamheid. Door de coronamaatregelen is het
lastiger om sociaal contact aan te gaan. De hogere prevalentie geldt
voor alle leeftijdsgroepen maar vooral voor jongeren (De Klerk et al.,
2021) en ouderen (De Klerk et al., 2020).

2013).

Mihalopoulos et al. (2020) heeft een metastudie uitgevoerd naar de
gevolgen van eenzaamheid. Er is bewijs gevonden dat eenzaamheid
leidt tot verschillende gezondheidskwalen. Uit de metastudies die
Holt-Lunstad et al. (2010; 2015) uitvoerden concludeerden zij dat de
gezondheidsgevolgen van (ernstige) eenzaamheid vergelijkbaar zijn
met het roken van 15 sigaretten per dag en zelfs schadelijker is dan
obesitas of een gebrek aan fysieke activiteit. Naast een invloed op
de gezonde levensjaren zorgt eenzaamheid voor hogere zorgkosten
(Meisters et al., 2021). Daarnaast zijn er indicaties dat eenzaamheid
ook een negatief effect heeft op brede sociale kosten zoals

Als we voorzichtig naar de toekomst kijken lijkt de prevalentie van
eenzaamheid nog groter te worden. Eenzaamheid is iets wat in elke

criminaliteit en dalende economische productiviteit (Larg & Moss,
2011).

groep van de samenleving voor komt, maar relatief vaak bij ouderen.
Gezien de verwachte vergrijzing lijkt het logisch dat het aantal
eenzamen gaat groeien. In de Toekomstverkenning van de
Volksgezondheid van het RIVM (2020) wordt geschat dat het aantal
eenzamen toeneemt van 5,8 miljoen in 2018 naar bijna 6,7 miljoen
in 2040. Een groot deel (71%) van de Nederlandse bevolking ziet
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3.3. EENZAAMHEID: VERANDERMODEL

Figuur 6. Lagen van eenzaamheid o.b.v. Masi et al (2008).

De oorzaken van eenzaamheid zijn complex en gelaagd. Hawkley et
al. (2008) onderzochten de oorzaken van eenzaamheid en kwamen

Demografische en sociale structuren

met een model van gelaagdheid (zie figuur 6). Dit model toont dat er
bepaalde factoren invloed hebben op andere factoren die op hun
beurt

weer

andere

factoren

beïnvloeden

die

uiteindelijk

Wonen en geografie

eenzaamheid kunnen verklaren. De werkelijkheid is echter
weerbarstiger dan in dit model wordt getoond. Zo kunnen factoren
Gezondheid

elkaar wederzijds beïnvloeden en ook lagen overslaan.

Naast

de

bijdrage

aan

gezondheid

zijn

voor

sport-

en
Regie

beweegprojecten de onderste twee zwarte lagen (zie figuur 6)
belangrijk omdat ze gemakkelijker te beinvloeden zijn dan de andere
lagen. Persoonlijk contact en mogelijkheden tot ontmoetingen leiden
tot het al dan niet voelen van eenzaamheid. Daarbij spelen factoren

Mogelijkheden tot ontmoeting

als partnerstatus, netwerkomvang, diversiteit van het netwerk,
betrokkenheid bij formele en informele gezelschappen en deelname
aan activiteiten een rol (Van Campen, Vonk & Van Tilburg, 2018).

Persoonlijk contact

Sport en bewegen kunnen bijdragen aan het sociale netwerk door
het persoonlijke contact te stimuleren door de mogelijkheid tot de
ontmoeting met gelijkgestemden (Pels & Kleinert, 2016). Interventies

Eenzaamheid

die bedoeld zijn om alleen de sociale interactie of sociale
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vaardigheden te vergroten zijn niet zo effectief gebleken omdat ze
de oorzaak van het probleem niet aanpakken. Het meest effectief is
om mensen te ontdoen van negatieve gedachten over eigenwaarde
en hoe andere mensen je zien (Masi et al., 2010). In figuur 7 is het
verandermodel voor eenzaamheid weergegeven.
Figuur 7. Verandermodel eenzaamheid
Versterken bestaande
contacten
Persoonlijk contact/
Mogelijkheden tot
ontmoeting
Minder
Nieuwe contacten opdoen
Deelname sport en
bewegen

Succeservaringen rondom
fysieke activiteit

eenzaamheid

Meer vertrouwen in
anderen en minder negatief
zelfbeeld

Doelgroep: eenzame mensen
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3.4 EENZAAMHEID: DOELGROEP

ervaren vaker eenzaamheid dan ongehuwden (55%) en veel vaker

Het verandermodel is vooral van toepassing op mensen die
eenzaam zijn. Bijna de helft van alle Nederlanders boven de 18 jaar
gaf in 2020 aan eenzaam te zijn. Dit is onderverdeeld in 36% van de
mensen die zich matig eenzaam en 11% van de mensen die zich
ernstig eenzaam voelen (GGD et al., 2021). Eenzaamheid komt voor
in alle groepen en delen in onze samenleving. Sommige groepen zijn
echter wel over- of ondervertegenwoordigd. Mannen geven iets
vaker aan dat ze matig eenzaam zijn terwijl vrouwen iets vaker
aangeven dat ze ernstig eenzaam zijn maar de verschillen zijn niet
groot (GGD et al., 2021).

jaar

voelt

46%

Laagopgeleiden (53%) zijn oververtegenwoordigd in de groep
eenzamen t.o.v. middelbaaropgeleiden (46%) en hoogopgeleiden
(42%). Eenzelfde trend maar van grotere orde is te zien bij de
inkomensverschillen. Laagverdieners (61%) zijn vaker eenzaam dan
middenverdieners (43%) en hoogverdieners (33%) (GGD et al,
2021).

Een belangrijk gegeven is dat de prevalentie onder Nederlandse
volwassenen aan het groeien is. Dit geldt voor zowel het percentage

Bij leeftijdsgroepen is er wel een verschil te zien. In de leeftijdsgroep
18-34

dan gehuwden/ samenwonenden (40%) (GGD et al., 2021).

zich

eenzaam,

maar

tijdens

de

coronapandemie ligt dit voor 16-24 jarigen op 75%. In de
leeftijdsgroep 75-84 voelt 56% zich eenzaam. Bij de leeftijdsgroep

matig eenzamen als het percentage ernstig eenzamen. In 2012 gaf
39% van de bevolking aan eenzaam te zijn, in 2016 steeg dit naar
43% en in 2020 is het 47%. Een stijging van 8%-punten (20%) in 8
jaar (GGD et al., 2013; 2017; 2021)

85+ is dit 66%. In deze leeftijdsgroep zijn vrouwen (68%) vaker
eenzaam dan mannen (63%). Dit heeft er waarschijnlijk mee te
maken dat vrouwen langer leven dan hun partner en eenzaam
worden na het overlijden van de partner. Ook in burgerlijke staat zien
we grote verschillen wat betreft de prevalentie van eenzaamheid.
Weduwnaars/weduwes (63%) en gescheiden mensen (61%)
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3.5 EENZAAMHEID: IMPACT

3.6 EENZAAMHEID: WAARDE

Sport en bewegen hangen negatief samen met eenzaamheid (Pels

Er zijn studies die berekend hebben wat het effect van eenzaamheid

& Kleinert, 2016). Dit betekent dat hoe minder iemand sport en

is op de zorgkosten. In Nederland vonden onderzoekers dat 0,5%

beweegt, hoe meer eenzaam hij is (en andersom). Dit kan komen

van de uitgaven aan huisartsen en 11% van de uitgaven aan mentale

omdat iemand die eenzaam is, minder besluit te gaan bewegen. Of,

gezondheidszorg samenhing met eenzaamheid. Maar samenhang

dat iemand die minder beweegt, minder sociaal contact heeft.

is nog geen oorzaak (Meisters et al., 2021). Het meest sterke bewijs

Doordat het effect twee kanten op werkt, is het lastig vast te stellen

komt van experimenten waarbij ouderen wel of niet worden

welke bijdrage sport en bewegen heeft. Verschillende experimenten

toegewezen aan een interventieprogramma. Fysieke activiteit vormt

wijzen erop dat meer bewegen zorgt voor minder eenzaamheid,

hier soms een onderdeel van. In Finland zorgde dit programma van

maar dat de effecten vrij klein zijn. Mogelijk dat sport en bewegen

drie maanden met eens per week gerichte groepsactiviteiten (12

onderliggende

bepaalde

sessies van 5 uur) ervoor dat de kosten op zorg daalde in de

subgroepen, zoals vrouwen, beter werkt dan bij anderen (McAuley

experimentengroep t.o.v. de controlegroep met ongeveer 1000 euro

et al., 2000). Zo vindt een meta-studie van Shvedko et al. (2018) dat

per jaar (Pitkala et al., 2009). Dit bedraagt dus 83 euro per sessie en

sport en bewegen een gestandaardiseerd gemiddeld toename van

17 euro per uur (eigen berekening). Ook werd er een significante

30% heeft op een sociaal functioneringsschaal maar lukte het niet

verbetering gezien op de gezondheid. Een ander experiment,

om dit effect voor eenzaamheid te berekenen vanwege te weinig

bestaande uit 10-12 vrijwilligersbezoekjes aan weduwen, vond dat

data.

een

dit programma zorgde voor een verbetering van 0.031 QALY per jaar

kleine

ten opzichte van de controlegroep. Gecorrigeerd voor de

hulpactiviteiten verbond aan eenzame niet-lopers zorgde voor een

aanvangsverschillen tussen de groepen bleek dit effect echter niet

vermindering van sociale isolatie (+0,3) en gevoelens van

significant (Onrust et al., 2008). In de berekening van het

eenzaamheid (+0.47) op een schaal van 1-5. Dit is een verbetering

maatschappelijk rendement van het Buddy netwerk wordt uitgegaan

van 6-10% (Ecorys, 2017).

van 20 tot 200 euro minder huisartskosten per client per jaar doordat

Een

mechanismen

beïnvloeden

niet-wetenschappelijk

hardloopprogramma

dat

lopers

en

onderzoek
met

bij

vond

bezoekjes

dat
en
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mensen eerder een beroep doen op elkaar (Hamdi et al, 2014). In

Bovendien is het erg lastig om de echte ‘probleemgevallen’ te

de MKBA voor wijkmaaltijden verwacht men dat er per deelnemer

bereiken. Een vrijwillige sport- en beweegactiviteit gericht op

ongeveer 25 euro minder zorgkosten worden gemaakt doordat er

eenzaamheid zal mogelijk vooral de mensen met de meest lichte

minder vaak huisartsen worden bezocht en escalatie van

vormen van eenzaamheid aanspreken. Daarom moet goed worden

zorgconsumptie wordt voorkomen (van Geel & de Wit, 2017).

nagedacht op welke manier drempels kunnen worden weggenomen
voor diegene die er het meeste baat bij hebben.

3.7 EENZAAMHEID: BEPERKING
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat steeds groter lijkt
te worden. Het ontbreken van sociaal contact wordt gezien als
oorzaak maar het toevoegen van meer contactmomenten lijkt niet,
of slechts ten dele, de oplossing te zijn. Mensen die zijn afgesloten
van sociaal contact ontwikkelen een negatief zelfbeeld waardoor
men

in

een

negatieve

spiraal

terecht

komt.

Sport-

en

beweegprogramma’s die hier onvoldoende aandacht aan geven,
hebben daardoor mogelijk maar beperkt effect.

De huidige resultaten zijn afkomstig van interventies met ouderen,
maar onderzoek wijst uit dat steeds vaker jongeren kampen met
eenzaamheid. Het zou voor de hand liggen dat sport en bewegen
voor hen een goede bijdrage zou kunnen leveren aan het voorkomen
van eenzaamheid. Hier is echter nog weinig onderzoek naar gedaan
(Movisie, 2021).
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4.1 SCHOOLUITVAL: DEFINITIE

4.2 SCHOOLUITVAL: BELANG

Een voortijdig schoolverlater is een jongere die: tussen de 12 en de

Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om

23 jaar oud is; niet staat ingeschreven op een school; geen

aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico

startkwalificatie heeft (een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-

om bij criminele activiteiten betrokken te raken (WRR, 2009).

niveau); niet uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal

Onderzoek toont aan dat het vooral jongeren zijn zonder

onderwijs komt (Ministerie van Onderwijs, 2021). Het Centraal

startkwalificatie en mbo-gediplomeerden uit de beroepsopleidende

Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt onderscheid tussen niet-

leerweg die tijdens de coronacrisis minder vaak werk hebben (ter

onderwijsvolgende jongeren en jongeren die het onderwijs verlaten

Weel & Bussink, 2021). Wanneer de aansluiting op de arbeidsmarkt

zonder startkwalificatie. Binnen deze twee groepen maakt het CBS

wordt gemist en deze personen een werkloosheiduitkering of

verder onderscheid tussen jongeren die werkloos zijn en jongeren

bijstand

die niet onder de beroepsbevolking vallen. Die laatste categorie

gemeenschapsgeld via overheden. De Rijksoverheid moedigt

heeft niet recent werk gezocht en is niet direct beschikbaar voor de

middelbare scholen aan met prestatiemiddelen om voortijdig

arbeidsmarkt.

schoolverlaten te voorkomen. Een middelbare school krijgt

krijgen

dan

wordt

een

beroep

gedaan

op

bijvoorbeeld extra geld als die minder dan een bepaald aantal
schoolverlaters heeft. Gemeenten hebben een wettelijke taak om
schooluitval

tegen

te

gaan.

De

gemeenten

begeleiden

schoolverlaters terug naar school met behulp van consulenten die
op bezoek gaan, bellen of een brief te sturen.
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4.3 SCHOOLUITVAL: VERANDERMODEL

aan het vertrek niet alleen veel vaker dan andere leerlingen, ze

Jongeren gaan om verschillende redenen te vroeg van school. Vaak
is het een combinatie van oorzaken die bijdraagt aan de schooluitval,
zoals: een verkeerde studiekeuze; liever geld willen verdienen dan
op school zitten; persoonlijke en geestelijke problemen; niet dezelfde
verwachtingen over de opleiding tussen school en de leerling of
student. In de praktijk is het moeilijk om jongeren terug te laten keren
naar school. Daarom zijn preventieve activiteiten succesvoller dan
activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen (NJI, 2021a).
De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke preventieve aanpak,
gericht op meerdere leefgebieden van de jeugdige. Ter voorkoming
van schooluitval moet je rekening houden met bescherm- en risico

geven ook andere redenen op. Terwijl de meeste leerlingen spijbelen
vanwege tussenuren, doen latere voortijdig schoolverlaters dit
omdat ze een hekel hebben aan school en aan leren (Hartkamp,
2005).

De meeste literatuur over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
benadrukt de voorkeur voor een integrale aanpak. De effectiviteit van
coaching is het grootst onder leerlingen met een verhoogde kans op
voortijdig schoolverlaten, zoals oudere leerlingen, mannelijke
leerlingen en leerlingen met een sociaaleconomische achterstand.
Naast coaching is ook de sociale omgeving belangrijk.

factoren en beschermende factoren in het kind, in de thuissituatie, in

Figuur 8. Verandermodel schooluitval

de vriendengroep, op school en in de
samenleving (NJI, 2021). Rotterdamse
gegevens laten zien dat de kans op

Vertrouwensrelatie
trainer

Coachen
schoolactiviteiten

Aanvullend sociaal
netwerk

Ondersteunende
omgeving

Aansluiting met
school door
begeleiding

Verbeteren
leervaardigheden

voortijdig schoolverlaten bij leerlingen
met een ‘verzuim-geschiedenis’ twee
keer zo groot is als bij jongeren zonder

Deelname sport en
bewegen

Minder
schooluitval

frequent verzuim. Jongeren die zonder
diploma uit het vmbo zijn vertrokken,
spijbelen in de periode voorafgaand

Doelgroep: jongeren met
hoog schoolverzuim
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De vriendengroep kan schoolgedrag erg beïnvloeden (de Baat et al.,
2014). Voor sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op het
voorkomen van schooluitval kunnen drie activiteiten worden herkend
(zie figuur 8). Het is de vertrouwensrelatie met de trainer die,
wanneer goed wordt ingericht, kan helpen om schoolactiviteiten te
stimuleren. Ook een aanvullend sociaal netwerk en betere
aansluiting met school door (huiswerk)begeleiding kunnen helpen
om de kans op verzuim te verminderen (Collard et al., 2014).

4.4 SCHOOLUITVAL: DOELGROEP
Het verandermodel is vooral van toepassing op jongeren met een
hoog schoolverzuim die daarmee grotere kans lopen om zonder
diploma de school te verlaten. Het aantal jongeren dat meer dan
zestien uur spijbelden in vier weken ligt de laatste jaren tussen de
50.000 en 60.000 leerlingen (NJI, 2021b). Dat is ongeveer 5% van
alle leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In het schooljaar 2019/2020
waren er 22.785 voortijdig schoolverlaters (2%), 4.109 minder ten
opzichte van het vorige studiejaar. De Rijksoverheid wil in 2024
maximaal

20.000

nieuwe

voortijdig

schoolverlaters

hebben

(Ministerie van Onderwijs, 2021). De problemen zijn het grootst in
het mbo. In verhouding tot het aantal leerlingen is uitval daar
verhoudingsgewijs ongeveer vier keer zo groot (WRR, 2009). In
2021 hebben 129.000 jongeren geen startkwalificatie en volgen
geen onderwijs, daarvan zijn 81.000 mannen en 48.000 vrouwen.
Van deze groep zijn 10.000 werkloos (8%) en 54.000 (41%) horen
tot de niet-beroepsbevolking (CBS, 2021).
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4.5 SCHOOLUITVAL: IMPACT

4.6 SCHOOLUITVAL: WAARDE

Onderzoek van van der Steeg et al. (2012) laat zien dat door één

Er kan geconstateerd worden dat er maatschappelijke kosten

jaar coaching in het middelbaar beroepsonderwijs voortijdig

samenhangen

schoolverlaten met meer dan 40 procent reduceert, ofwel het

gezondheidszorg, uitkeringen, niet gerealiseerde productiviteit, maar

percentage vroegtijdig schoolverlaters daalde van 17 procent naar

ook indirecte kosten, zoals kosten voor hulpinstanties die

10 procent. De belangrijkste winst is te behalen in het eerste jaar van

gemobiliseerd moeten worden, en allerhande schade indien

de coaching (van der Steeg et al., 2012). Onderzoek in Amerika vond

maatschappelijke achterstand ontaardt in criminele activiteit (WRR,

dat extra curriculaire activiteiten gericht op sport zorgden voor 20 tot

2009). De belangrijkste maatschappelijke opbrengst gaat over

40% minder kans op schooluitval, ook onder jongeren met risico

arbeidsparticipatie.

met

schooluitval.

Dit

loopt

uiteen

van

profielen (Crispin, 2017; Neely & Vaquera, 2017). De onderzoekers
zien dat het effect verder oploopt als er veel verschillende extra

Jongeren zonder startkwalificatie hebben in 65% van de gevallen

curriculaire activiteiten worden ondernomen. Dit zou kunnen komen

werk. Voor iemand met een startkwalificatie ligt dit op 81%.

doordat een meer divers activiteitenaanbod zorgt voor een groter

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, wordt ook de kans op een

sociaal netwerk waarop geleund kan worden (Neely & Vaquera,

baan aanmerkelijk groter. Er zijn onderzoeken die laten zien dat elk

2017).

jaar onderwijs ongeveer 3-7% hoger loon betekent. Maar ook het
hebben van een diploma leidt tot ongeveer 3%-punt meer
arbeidsparticipatie (van Elk et al., 2012). Deze arbeidsopbrengsten
kunnen over een heel leven, flink oplopen. Hoewel de opbrengsten
van loon en werk vooral bij de individu belanden, vinden Oosterbeek
en Webbink (2007) aanwijzingen dat een schooldiploma ook de
maatschappij helpt doordat een schooldiploma helpt om de beste
match tussen werkgevers en werknemers te vinden. Zonder diploma
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zou de arbeidsmarkt minder efficiënt zijn en de productiviteit dalen

een prevalentie van 2% te verwachten valt bij middelbaar

(Oosterbeek & Webbink, 2007). De waardering via de arbeidsmarkt

beroepsonderwijs. Dit betekent een waarde tussen de 17 en 27 euro

kan worden geïdentificeerd als achterhaald wordt welke effecten

per jaar per leerling in een project, voor de rest van hun levensloop.

verwacht kunnen worden op productie en werkgelegenheid, lonen
en inkomen, vrije tijd, belastingen en premies en uitkeringen
(Koopmans et al., 2016). Voor voortijdig schoolverlaters zijn twee
MKBA’s gemaakt die deze effecten hebben geprobeerd in te
schatten. De studie van in ’t Veld et al., (2006) berekende dat bij
10.000 minder schooluitvallers er ongeveer 1,3 miljard euro aan
arbeid gerelateerde opbrengsten zullen zijn in de eerste vier jaar.
Dat komt neer op 3.300 euro per voortijdig schoolverlater per jaar.
Bij de studie van Cuelenaere et al., (2009) komt dit neer op 2.170
euro per jaar voor de rest van de levensloop (Andersson Elffers
Felix, 2015).

Omdat

bij

4.7 SCHOOLUITVAL: BEPERKING
Schooluitvallers binnen het onderwijs vormen een groot probleem
waarvoor maatschappelijke aandacht is. Hiervoor worden veel extra
budgetten uitgetrokken die ook voor een deel gericht zijn op
preventie. Een extra sport- en beweegprogramma gericht op het
voorkomen van schooluitval kan daarom niet los gezien worden van
andere activiteiten. Wanneer op school al extra aandacht is voor het
opbouwen van een vertrouwensband, versterken van de sociale
omgeving of het extra begeleiden, kan het effect van het extra sporten beweegprogramma beperkt zijn. Daarom moet men extra

preventie

lastig

is

om

het

aantal

voorkomen

schoolverlaters vast te stellen, zouden we voor een conservatieve
schatting een daling van de prevalentie binnen een groep kunnen

voorzichtig zijn met het toerekenen van de maatschappelijke waarde
aan het programma en goed in kaart brengen wat de huidige situatie
is.

gebruiken voor een waarde per leerling in een project. Uit de
paragraaf Impact en Doelgroep bleek dat een reductie van 40% op
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SAMENVATTING METEN VAN IMPACT EN WAARDE
Uit voorgaande hoofdstukken is een route geschetst wat de impact en waarde zou kunnen zijn van sport en beweegprogramma’s binnen vier
verschillende thema’s. In de tabel hieronder is een voorlopige samenvatting gegeven. wordt aangepast en verder aangevuld met resultaten uit
het KIEM onderzoeksproject.

Thema

Indicator voor impact

Waarde van impact

Gezonde levensjaren

Het aantal extra beweegminuten dat
toegevoegd wordt door het project bij
mensen die zonder het project minder dan
150 minuten per week bewegen.

Het aantal extra beweegminuten dat toegevoegd wordt door het project bij mensen die
nog onvoldoende bewegen levert tussen de 0,17 en 1,69 euro aan
gezondheidswaarde per jaar op. Voor mensen die al voldoende bewegen is de
opbrengst van extra bewegen niet vast te stellen.

Zorgkosten

Het aantal extra beweegminuten dat
toegevoegd wordt door het project bij
mensen die zonder het project minder dan
150 minuten per week bewegen.

Het aantal extra beweegminuten dat toegevoegd wordt door het project bij mensen die
nog onvoldoende bewegen levert tussen de 0,5 en 5 eurocent aan besparingen per
jaar op. Door toename van kosten door blessures en langer leven kan deze besparing
echter weer voor een belangrijk deel teniet worden gedaan.

Eenzaamheid

Er zijn nog geen indicatoren waarmee een
relatie kan worden gelegd tussen de
impact en waardering.

Er zijn nog te weinig gegevens om een waarde te kunnen koppelen aan elk uur sociaal
contact dat toegevoegd wordt door een project bij mensen die eenzaam zijn.
Schattingen van besparingen op zorgkosten lopen sterk uiteen en effecten van
verbeterde gezondheid in termen van kwaliteit van leven zijn heel schaars.

Schooluitval

Het
aantal
leerlingen
met
hoog
schoolverzuim in een project gericht op het
terugdringen van vroegtijdig schooluitval.

Het aantal leerlingen met een hoog schoolverzuim dat in een project zit dat gericht is
op het terugdringen van vroegtijdig schooluitval door sport en bewegen heeft een
waarde tussen de 17 en 27 euro per jaar per leerling, vooral door arbeidsgerelateerde
opbrengsten, voor de rest van hun levensloop.
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BIJLAGE I BEREKENING BESPARING ZORGKOSTEN
De minimale (tabel 1) en maximale (tabel 2) reductie (A) van de kans

De huidige prevalentie (D) wordt veroorzaakt doordat een deel van

op bepaalde ziekten door sport en bewegen is afkomstig uit het

de bevolking een hoger risico loopt doordat ze te weinig bewegen

rapport van Ecorys over de sociaaleconomische waarde van sport

(53% in 2017) terwijl het andere deel een lager risico loopt (47% in

en bewegen (Peters et al., 2021). Dit geldt ook voor de huidige

2017). Daarom trekken we deze twee groepen eerst uit elkaar met

kosten van dezelfde ziekten (B), het aantal patiënten in Nederland

ieder een andere kans op de ziekte (J) om zodoende de huidige

(C) en voor welk deel van de bevolking dit effect opgaat (E). Voor de

verhouding te schatten tussen de mensen die voldoende bewegen

meeste effecten worden deze berekend voor de bevolking ouder dan

of onvoldoende bewegen (K en L). Immers, ook mensen die

5 jaar. Maar voor een aantal ziekten is onvoldoende bewijs om ze

voldoende bewegen lopen een risico op deze ziekten. Op deze

mee te nemen voor de doelgroep 55 en ouder, terwijl het effect van

manier verkrijgen we de prevalentie onder de twee groepen (O en P)

sporten en bewegen op heupfracturen juist alleen voor de doelgroep

die we kunnen gebruiken om een scenario door te rekenen met het

55 en ouder geldt.

aantal waarbij iedereen voldoende beweegt (Q) en een scenario met
het aantal patiënten waarbij iedereen onvoldoende beweegt (R). Het
verschil tussen deze twee scenario’s is de maximale besparing in
zorgkosten dat sport en bewegen kan hebben (T). Dit delen we door
de 17 miljoen Nederlanders om een besparing per persoon te
berekenen.
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TABEL 1
Depressie
Dementie
Hartziekten
Beroerte
Diabetes
Osteoporose
Darmkanker
Borstkanker
Hartfalen
Nek-rugklachten
Heupfracturen

Vervolg tabel 1
Depressie
Dementie
Hartziekten
Beroerte
Diabetes
Osteoporose
Darmkanker
Borstkanker
Hartfalen
Nek- rugklachten
Heupfracturen
Totaal

Minimale
reductie
kans op
ziekte
Kosten
door
Aantallen per
bewegen Kosten NL
patienten patiënt
A
B
C
B/C=D
30%
€ 1.128.000.000
729.000
€ 1.547
30%
€ 9.053.000.000
107.000 € 84.607
10%
€ 2.280.000.000
904.000
€ 2.522
11%
€ 1.477.000.000
349000
€ 4.232
25%
€ 1.591.000.000 1.142.000
€ 1.393
14%
€ 117.000.000
489000
€ 239
7%
€ 597.000.000
17000 € 35.118
12%
€ 870.000.000
15000 € 58.000
10%
€ 817.000.000
238000
€ 3.433
0%
€ 937.000.000
906000
€ 1.034
32%
€ 246.000.000
11000 € 22.364

Aantal
patiënten dat
voldoende
beweegt
C*K*E=M
261.658
38.405
376.487
156.127
309.539
198.473
5.181
6.168
71.300
286.500
963

Aantal
patiënten die
onvoldoende
bewegen
C*L*E=N
430.068
63.124
481.291
175.423
412.719
265.524
5.571
8.065
79.223
286.500
2.518

Prevalentie
onder
patiënten
die
voldoende
bewegen
M/H=O
3,5%
0,5%
5,0%
1,9%
5,7%
2,6%
0,1%
0,1%
1,3%
5,3%
0,0%

Huidige
prevalentie
hele
bevolking
C/17,1
4%
1%
5%
2%
7%
3%
0,1%
0,1%
1%
5%
0,1%

Prevalentie
onder
patiënten die
onvoldoende
bewegen
N/I=P
5,0%
0,7%
5,6%
2,2%
7,7%
3,1%
0,1%
0,1%
1,5%
5,3%
0,1%

Aandeel
doelgroep Aantal
in
doelgroep
bevolking (x mln)
E
E/17,1=F
95%
16
95%
16
95%
16
95%
16
63%
11
95%
16
63%
11
95%
16
63%
11
63%
11
32%
5

Aantal
patiënten,
als iedereen
voldoende
beweegt
O*F=Q
562.705
82.592
809.649
312.253
619.078
426.824
10.362
13.265
142.601
573.000
2.675

Deel dat
voldoende
beweegt
in
doelgroep
G
47%
47%
47%
50%
50%
47%
50%
47%
50%
50%
36%

Aantal in
doelgroep
dat
voldoende
beweegt
(x mln)
F*G=H
7,5
7,5
7,5
8,1
5,4
7,5
5,4
7,5
5,4
5,4
1,9

Aantal in
doelgroep
dat
onvoldoende
beweegt (x
mln)
F-H=I
8,7
8,7
8,7
8,1
5,4
8,7
5,4
8,7
5,4
5,4
3,5

Odds
ziekte bij
voldoende
bewegen
1-A=J
70%
70%
90%
89%
75%
86%
93%
88%
90%
100%
68%

Aandeel
patiënten die
voldoende
bewegen
J*H/((J*H)+I))=K
38%
38%
44%
47%
43%
43%
48%
43%
47%
50%
28%

Aandeel
patiënten die
onvoldoende
bewegen
1-K=L
62%
62%
56%
53%
57%
57%
52%
57%
53%
50%
72%

Aantal
patiënten,
als iedereen Verschil
Verschil in
onvoldoende in
Verschil in
kosten per
beweegt
patiënten kosten
Nederlander
P*F=R
R-Q=S
S*D=T
T/17,1
803.865
241.159
€ 373.152.126
€ 22
117.988
35.397 € 2.994.810.455
€ 176
899.610
89.961
€ 226.892.735
€ 13
350.847
38.593
€ 163.329.630
€ 10
825.438
206.359
€ 287.493.770
€ 17
496.307
69.483
€ 16.624.752
€1
11.142
780
€ 27.388.696
€2
15.074
1.809
€ 104.916.294
€6
158.445
15.845
€ 54.390.713
€3
573.000
0
€0
€0
3.934
1.259
€ 28.151.586
€2
€ 251
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TABEL 2
Depressie
Dementie
Coronaire
Hartziekten
Beroerte
Diabetes
Osteoporose
Darmkanker
Borstkanker
Hartfalen
Nek- rugklachten
Heupfracturen

Vervolg tabel 2
Depressie
Dementie
Hartziekten
Beroerte
Diabetes
Osteoporose
Darmkanker
Borstkanker
Hartfalen
Nek- rugklachten
Heupfracturen
Totaal

Maximale
reductie
kans op
ziekte
door
bewegen
A
48%
40%
35%
35%
40%
27%
27%
23%
10%
25%
40%

Aantal
patiënten
dat
voldoende
beweegt
C*K*E=M
215.318
34.799
309.661
130.611
270.847
180.118
4.537
5.706
71.300
245.571
878

Huidige
Kosten
prevalentie
Aantallen per
hele
Kosten NL
patiënten patiënt
bevolking
B
C
B/C=D
C/17,1
€ 1.128.000.000
729.000
€ 1.547
4%
€ 9.053.000.000
107.000 € 84.607
1%
€ 2.280.000.000
904.000
€ 1.477.000.000
349000
€ 1.591.000.000 1.142.000
€ 117.000.000
489000
€ 597.000.000
17000
€ 870.000.000
15000
€ 817.000.000
238000
€ 937.000.000
906000
€ 246.000.000
11000

Aantal
patiënten die
onvoldoende
bewegen
C*L*E=N
476.407
66.730
548.117
200.939
451.411
283.880
6.215
8.527
79.223
327.428
2.602

Prevalentie
onder
patiënten
die
voldoende
bewegen
M/H=O
2,9%
0,5%
4,1%
1,6%
5,0%
2,4%
0,1%
0,1%
1,3%
4,6%
0,0%

€ 2.522
€ 4.232
€ 1.393
€ 239
€ 35.118
€ 58.000
€ 3.433
€ 1.034
€ 22.364

Prevalentie
onder
patiënten die
onvoldoende
bewegen
N/I=P
5,5%
0,8%
6,3%
2,5%
8,4%
3,3%
0,1%
0,1%
1,5%
6,1%
0,1%

Aandeel
doelgroep Aantal
in
doelgroep
bevolking (x mln)
E
E/17,1=F
95%
16
95%
16

5%
2%
7%
3%
0,1%
0,1%
1%
5%
0,1%

Aantal
patiënten,
als iedereen
voldoende
beweegt
O*F=Q
463.050
74.837
665.937
261.221
541.694
387.350
9.074
12.272
142.601
491.143
2.440

95%
95%
63%
95%
63%
95%
63%
63%
32%

16
16
11
16
11
16
11
11
5

Deel dat
voldoende
beweegt
in
doelgroep
G
47%
47%

Aantal in
doelgroep
dat
voldoende
beweegt
(x mln)
F*G=H
7,5
7,5

Aantal in
doelgroep
dat
onvoldoende
beweegt (x
mln)
F-H=I
8,7
8,7

Odds
ziekte bij
onvoldoen
de
bewegen
1-A=J
52%
60%

Aandeel
patiënten die
voldoende
bewegen
J*H/((J*H)+I))=K
31%
34%

Aandeel
patiënten die
onvoldoende
bewegen
1-K=L
69%
66%

47%
50%
50%
47%
50%
47%
50%
50%
36%

7,5
8,1
5,4
7,5
5,4
7,5
5,4
5,4
1,9

8,7
8,1
5,4
8,7
5,4
8,7
5,4
5,4
3,5

65%
65%
60%
73%
73%
77%
90%
75%
60%

36%
39%
38%
39%
42%
40%
47%
43%
25%

64%
61%
63%
61%
58%
60%
53%
57%
75%

Aantal
patiënten,
als iedereen Verschil
Verschil in
onvoldoende in
Verschil in
kosten per
beweegt
patiënten kosten
Nederlander
P*F=R
R-Q=S
S*D=T
T/17,1
890.481
427.431
€ 661.374.674
€ 39
124.729
49.891 € 4.221.186.563
€ 247
1.024.518
358.581
€ 904.386.717
€ 53
401.879
140.658
€ 595.275.758
€ 35
902.823
361.129
€ 503.114.097
€ 29
530.616
143.266
€ 34.278.443
€2
12.430
3.356
€ 117.855.075
€7
15.938
3.666
€ 212.607.095
€ 12
158.445
15.845
€ 54.390.713
€3
654.857
163.714
€ 169.315.941
€ 10
4.066
1.626
€ 36.373.427
€2
€ 440
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