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More than half of the Dutch adulthood population is currently overweight or obese. 
Overweight leads to adverse consequences in terms of disease risk, reduced quality of life, 
and high costs. As such, it is key to prevent the occurrence of excess weight from early ages 
onwards. The school setting is an adequate place for overweight prevention as young 
children from various backgrounds can be reached. Support from teachers, parents, 
policymakers, and (non)-profit partners is crucial for the implementation of school-based 
lifestyle interventions. These stakeholders decide on whether they want to engage and invest 
in the implementation of a school-based health promotion strategy (so-called adoption 
decisions). Making such adoption decisions is challenging, because investments have to be 
made when little is known yet about the likely future benefits. Economic evaluations are 
directed towards informing these adoption decisions by assessing the costs and (societal) 
benefits of interventions. 
 
The aim of this thesis is to research the health-economic impact of primary school-based 
lifestyle interventions. The studies focus on the impact of these interventions in general and on 
the value of the Healthy Primary School of the Future specifically. This thesis addresses three 
aims: 1) examining the short-term effects of school health promotion on children’s health and 
wellbeing (Chapters 2 and 3), 2) identifying the employed methods of health-economic 
evaluations of school-based lifestyle interventions (Chapter 4), and 3) assessing the short- 
and long-term health-economic impact of the Healthy Primary School of the Future 
(Chapters 5, 6, 7, and 8). 
 
Chapter 2 reports on the socioeconomic disparities in children’s health-related outcomes. 
Two-year follow-up data of 1259 children on body mass index, healthcare consumption, 
school absenteeism, quality of life, and psychosocial health was analysed. Socioeconomic 
status was measured by parental education levels (maternal and paternal) and household 
income. Mixed model analyses were used to assess the associations between 
socioeconomic status and health outcomes over time. The results showed that children with a 
higher socioeconomic background had more favourable health-related outcomes as 
compared to peers with a lower socioeconomic status. The second objective was to assess 
whether these disparities can be reduced through changes in health behaviours. The 
socioeconomic health disparities in the study sample changed very little after adjusting for 
health behaviours (physical activity, fruit & vegetable intake, consumption of sweetened 
beverages), which indicates that the socioeconomic health disparities in the study sample 
could not be explained by differences in children’s health behaviours. Overall, the results 
suggest that, on the short-term, school-based lifestyle interventions are likely not sufficient for 
tackling the socioeconomic health disparities among children on the short-term. 
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Chapter 3 describes the effects of school-based lifestyle interventions on children’s body 
mass index (BMI) (weight corrected for height) and blood pressure levels. By means of a 
systematic review, we identified randomized controlled trials on school-based lifestyle 
interventions (for 4-12 year-olds) with longitudinal data on BMI and/or cardiovascular risk 
factors. The results of 85 randomised controlled trials were summarized by means of 
univariate and multivariate multilevel meta-analyses. Mixed effects models accounted for the 
dependencies of effect sizes within studies (e.g. for the effects for boys and girls, for different 
study arms, and for BMI and blood pressure). The changes in BMI, systolic, and diastolic 
blood pressure were expressed in standardized changes to allow for comparison between 
BMI and blood pressure. In the multivariate analysis, the standardized effects for blood 
pressure (systolic blood pressure: -0.182 [95% confidence interval: -0.266 to -0.098], 
diastolic blood pressure: -0.144 [95% confidence interval: -0.230 to -0.057]) were larger 
in comparison to the effects on BMI (-0.054 [95% confidence interval: -0.131 to 0.022]). 
Based on this result, we concluded that school-based lifestyle interventions have favourable 
effects on children’s blood pressure levels, which may be stronger and which can be 
accrued independently of the effects on BMI.  
 
Chapter 4 summarizes the methods of cost-effectiveness studies on school-based lifestyle 
interventions for 4-12 year olds and advises on directions for advancement. A comparison 
of 23 studies revealed that studies differed considerably, particularly with regards to the 
included costs and outcomes, time horizon, valuation of outcomes, and the extrapolation of 
outcomes over time. Most studies used a cost-effectiveness (CEA) (N=12) or cost-utility 
framework (CUA) (N=9), thereby expressing cost-effectiveness in the extra cost per weight-
related outcome or in the extra cost per quality-adjusted life year (QALY) gained. In 
addition, a social cost benefit framework (N=2) and a social return on investment (SROI) 
analysis (N=1) were used, of which only the latter included outcomes beyond health and 
outcomes in other persons than the child. As the information from the CEAs and CUAs did 
not include outcomes beyond health (social, emotional, and educational outcomes), these 
frameworks may not optimally inform decision-making on school-based lifestyle 
interventions. It should also be noted that decision-makers outside the healthcare sector may 
not work with the outcomes of CUAs and CEAs. To enhance the usefulness of economic 
evaluations on school-based lifestyle interventions in decision-making, we recommended to 
improve transparent reporting (e.g. on the chosen perspective and standard practices), 
move towards a multi-outcome framework (including multiple costs and outcomes within and 
beyond the healthcare sector), and improve standardization (e.g. minimally select BMI/BMI 
z-score in CEAs, use multiple effect decay rates).  
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The following chapters focused on examining the health-economic impact of the ‘Healthy 
Primary School of the Future’ (HPSF) and the ‘Physical Activity School’ (PAS). HPSF and PAS 
aimed at improving children’s health and health behaviours by offering lifestyle interventions 
via primary schools. As compared to the regular educational curriculum in Dutch primary 
schools, HPSF offered daily healthy lunches and morning snacks and implemented daily 
structured physical activity sessions (consisting of structured sports activities, free play, and 
creative activities). The school lunch and physical activity sessions were led by pedagogical 
employees from childcare partners. At HPSF, the lunch break was prolonged to about one 
hour, which led to an extension of the school day with approximately 30 minutes. PAS only 
implemented the daily structured physical activity sessions (no daily healthy lunch and no 
extended school day).   
A quasi-experimental study was conducted to examine the effects of HPSF and PAS. From 
2015 onwards, a total of 8 schools in the Parkstad region in the Southern Province of 
Limburg participated in the study. Two schools became HPSF, two schools adopted the 
changes of PAS, and four schools participated as control schools. Children and their 
parents/caregivers participated in data collection between 2015 and 2019 by means of 
annual child and parental questionnaires, measurement of children’s height and weight, and 
by wearing accelerometers for measuring physical activity. 
 
Chapter 5 describes the cost structure of primary school-based lifestyle interventions and 
calculated the costs of the HPSF and the PAS. Cost items of primary school-based lifestyle 
interventions were identified from published cost-effectiveness studies. To reflect the net 
societal opportunity costs – the total amount of resources that cannot be used for another 
strategy -, the recurrent actual payments (personnel and material costs), economic costs 
(time investments that were not billed), and delivery-related offsets (cost-savings related to 
the intervention delivery and not to the intervention outcomes) were listed. Cost items 
belonged to the education sector, household and leisure sector, labour and social security 
sector, and the healthcare sector. The net societal costs (for HPSF and PAS versus the regular 
educational curriculum) were calculated for the first year of implementation and for a future 
hypothetical steady state in which further learning effects will no longer occur. The majority 
of the costs consisted of the expenses for lunches and morning snacks (€2.00 per child per 
day in a steady state) and for hiring pedagogical employees (€3.28 per child per day in a 
steady state). The cost-savings for HPSF consisted of the forgone household expenses for 
children’s lunches and morning snacks (€1.86 per child per day) and the productivity-
related savings for parents as a consequence of the extended school day (€3.51 per child 
per day). The net societal costs amounted to €2.68 (HPSF) and €3.16 (PAS) per child per 
day for the first year of implementation and to €0.96 (HPSF) and €2.16 (PAS) in a steady 
state. An equitable distribution of investments over schools, parents, the private sector, and 
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the government may foster ongoing intervention implementation. Given the high personnel 
costs, we also suggested that redistributing tasks between teachers, teaching assistants, and 
pedagogical employees could decrease the costs of the interventions. 
 
Chapter 6 examines the societal value of HPSF and PAS after two years of implementation 
by conducting a social return on investment (SROI) analysis. The two-year investments 
(based on Chapter 5) and effects (N=1676 children) of HPSF and PAS versus the regular 
educational curriculum were examined. The SROI analysis consisted of two parts: the SROI 
calculation and the SROI story. For the SROI calculation, outcomes were converted into 
monetary units (€). The effects of HPSF and PAS on health-related quality of life (HRQOL), 
healthcare consumption, and school absenteeism could be converted to euros with available 
standard cost prices and proxy values. The financial value of these outcomes (financial 
benefits) did not exceed the net societal costs of HPSF and PAS (benefits minus investments: -
€2.66 [HPSF] and -€3.03 [PAS] per child per day). The second part of the analysis, the 
SROI story, included all outcomes that could not be converted into euros. The SROI story 
showed that HPSF and PAS had a favourable effect on children’s dietary behaviour and 
physical activity and contributed to a healthy weight development. Additionally, children’s 
social behaviour improved, community engagement increased, and children and 
parents/caregivers reported to be satisfied with the interventions. The effects on educational 
performances were not yet measured. Based on the results, we concluded that HPSF and 
PAS did not generate financial benefits after two years of implementation, and were not 
considered to be cost-effective. Based on the presumption that school-based lifestyle 
interventions should improve children’s physical and social health, HPSF may particularly 
represent value for money, but this depends on the importance of these outcomes for 
decision-makers and the ‘weight’ that they give to these outcomes in the overall value 
assessment. 
 
Chapter 7 describes children’s BMI development after exposure to a primary school-based 
lifestyle intervention. In this mixed-methods study, we combined empirical data on children’s 
BMI and expert judgement on future trends in effect maintenance. Firstly, BMI data from the 
quasi-experimental study (N=1676) was used for modelling the BMI development for 
children at control schools up to 20 years of age, for boys and girls separately. 
Subsequently, the BMI development for children after exposure to HPSF and PAS was 
predicted using different scenarios. In a reference scenario, the entire BMI trajectories were 
lowered with the average observed two-year relative BMI-effect (HPSF and PAS versus 
control schools). Other scenarios were drafted by eliciting expert’s views on effect 
maintenance trends after the observed two-year period. Expert opinions (N=11) were 
elicited by using qualitative (open questions, thematic content analysis) and quantitative 
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techniques (eliciting probability distributions with the MATCH Uncertainty Elicitation Tool). 
This led to three alternative scenarios. Relative effects could remain constant during the entire 
primary school period and decay after the primary school period due to uncontrolled factors 
(physical, social, cultural factors) [1 – a constant exposure-effect and an uncontrolled 
environment with effect decay scenario]. Relative effects could also slight increase during the 
primary school period due to the uptake of behaviour changes by the household and decay 
after the primary school period [2 – a household multiplier and an uncontrolled environment 
with effect decay scenario]. Last, relative effects could be maintained or slightly increase 
during and after the primary school period due to behaviour changes in the household [3 – 
a household multiplier and maintainer scenario]. The relative effects of HPSF versus control 
schools ranged from -0.21 kg/m2 in the reference scenario to -0.04 kg/m2 and 
-0.50 kg/m2 in the alternative scenarios. The relative effects of PAS versus control schools 
ranged from -0.17 kg/m2 in the reference scenario to -0.04 kg/m2 and -0.21 kg/m2 in the 
alternative scenarios. The mixed-methods approach proved useful for specifying the 
uncertainty on the effect maintenance of primary school-based lifestyle interventions. Further 
observations until young adulthood could reduce the uncertainty around the future potential 
benefits of these interventions. 
 
Chapter 8 presents the lifetime cost-effectiveness and equity impacts of HPSF and PAS. The 
health-economic impact of HPSF and PAS was compared with the regular educational 
curriculum and calculated from a healthcare and societal perspective. In a childhood and 
adolescence model, calculating weight development until young adulthood (20 years), the 
effects of HPSF and PAS on BMI were translated to changes in weight status (normal weight, 
overweight, and obesity), QALYs, healthcare costs, and school absenteeism costs. 
Secondly, the RIVM Chronic Disease Model (RIVM-CDM) was used to project the impacts 
on chronic diseases, QALYs, healthcare costs, and productivity costs over the rest of the 
lifespan. For the main analysis it was assumed that the observed 2-year effects were 
maintained (constant relative effects). Additional scenario analyses examined the impact of 
alternative assumptions pertaining to effect maintenance. Subgroup analyses were 
performed to assess the impacts on QALYs and cost-effectiveness for different 
socioeconomic groups. From a healthcare perspective, the costs of HPSF and PAS / QALY 
gained exceeded the Dutch threshold value for prevention of €20,000. (PAS vs. control: 
€58,698, HPSF vs. PAS: €248,206 / QALY gained). When additionally including 
productivity costs (societal perspective), the extra costs / QALY gained for HPSF remained 
below the Dutch threshold (HPSF vs. control schools: €19,734 / QALY gained; 50% 
probability of being cost-effective, HPSF led to lower costs and more QALYs in comparison 
with PAS). 
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Based on the intervention effects per SES group, HPSF and PAS resulted in beneficial equity 
impacts (more QALY gains for the low versus the high socioeconomic group). The win-win 
situation for HPSF, beneficial cost-effectiveness and equity impact, will, however, only be 
realised under the optimistic condition that effects are maintained into young adulthood 
among all SES groups. 
 
Chapter 9 summarizes the study findings and reflects on the implications for research, 
policy, and practice. Firstly, the research in this thesis showed that school health promotion 
has a favourable short-term health impact. Although interventions can generally induce 
favourable health outcomes, additional multisectoral actions are warranted to effectively 
target the multiple determinants that underlie to the persisting socioeconomic disparities in 
child health. Secondly, the research showed that most employed health-economic 
evaluations did not include outcomes beyond health (e.g. social, emotional, educational 
outcomes). Further research should include outcomes beyond health and tailor information 
to the needs of decision-makers. To do so, a core outcome set could be developed including 
outcomes beyond health and criteria beyond cost-effectiveness. This core outcome set could 
also be extended with a ‘heat map’ highlighting the importance of outcomes and criteria for 
decision-makers. Thirdly, the cost-effectiveness of HPSF and PAS was examined. Although 
HPSF and PAS did not generate short-term financial returns, particularly HPSF may represent 
‘value for money’ given the favourable impact on physical and social outcomes. Given a 
societal perspective, HPSF is also considered to be a cost-effective and equitable strategy 
on the long-term, but only if effects can be maintained over time in all SES groups. Follow-up 
assessments after the primary school period could be performed to monitor effect 
maintenance and the value of additional actions, such as intensive parental involvement and 
intervention continuation in secondary schools, could be explored. 
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Meer dan de helft van de Nederlanders leidt aan overgewicht. Dit heeft negatieve gevolgen 
voor de gezondheid en kwaliteit van leven en leidt tot hoge kosten. Voor een goede 
preventie van overgewicht is het belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen. Basisscholen 
zijn hiervoor een goede plek omdat jonge kinderen van verschillende achtergronden bereikt 
worden. Voor een succesvolle implementatie van leefstijlinterventies is betrokkenheid nodig 
van leerkrachten, ouders, gemeente en/of landelijke overheid en private partijen zoals de 
kinderopvang en cateraars. Al deze partijen besluiten of zij willen deelnemen en investeren 
in de implementatie van een school gebaseerde leefstijlinterventie (een zogeheten adoptie 
besluit). Het nemen van een adoptiebesluit kan lastig zijn. Een belangrijke oorzaak hiervoor 
is dat er vaak weinig informatie is over de verwachte opbrengsten van school gebaseerde 
leefstijlinterventies op het moment dat de investeringen gemaakt moeten worden. 
Economische evaluaties geven inzicht in de kosten en (maatschappelijke) baten van 
interventies en kunnen gebruikt worden voor besluitvorming. 
 
Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in de gezondheids-economische impact 
van leefstijlinterventies voor het basisonderwijs. De onderzoeken richten zich op de 
gezondheids-economische impact van leefstijlinterventies voor basisscholen in het algemeen 
en op de impact van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in het bijzonder. Dit 
proefschrift heeft drie doelstellingen: 1) onderzoeken in welke mate gezondheids-
bevordering op de basisschool kan bijdragen aan de gezondheid en welzijn van kinderen 
(Hoofdstuk 2 en 3), 2) identificeren van de methoden die worden gehanteerd bij het 
evalueren van de kosteneffectiviteit van leefstijlinterventies voor het onderwijs (Hoofdstuk 4), 
en 3) in kaart brengen van de gezondheids-economische impact van de Gezonde 
Basisschool van de Toekomst op de korte en lange termijn (Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8).   
 
Hoofdstuk 2 presenteert de sociaaleconomische verschillen in de gezondheid van kinderen. 
Voor dit onderzoek analyseerden we longitudinale gegevens (kinderen werden twee jaar 
lang gevolgd) van 1259 kinderen over gewicht (body mass index, BMI), zorggebruik, 
schoolverzuim, kwaliteit van leven en psychosociale gezondheid. Sociaaleconomische 
status was gemeten aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders en het 
gezinsinkomen. We onderzochten de verbanden tussen sociaaleconomische status en 
uitkomsten over de tijd. De resultaten laten zien dat kinderen met een hogere 
sociaaleconomische achtergrond gunstigere gezondheidsuitkomsten hebben in vergelijking 
met leeftijdsgenoten met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Het tweede doel van 
deze studie was om te onderzoeken om deze verschillen verkleind kon worden door 
veranderingen in gezondheidsgedrag. De associaties tussen sociaaleconomische status en 
gezondheid veranderden bijna niet wanneer we rekening hielden met het gezondheids-
gedrag (fysieke activiteit, fruit & groente inname, inname van zoete dranken) van kinderen. 
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Dit suggereert dat leefstijlinterventies op korte termijn niet alle sociaaleconomische 
verschillen in de gezondheid van kinderen kunnen wegnemen.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft het effect van leefstijlinterventies in het onderwijs op de body mass 
index (gewicht gecorrigeerd voor lichaamslengte) en bloeddruk van kinderen. We hebben 
een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar gerandomiseerde studies over 
leeftijlinterventies in het onderwijs (voor 4-12 jarigen) met longitudinale gegevens over BMI 
en/of cardiovasculaire risicofactoren. De gegevens van 85 gerandomiseerde studies zijn 
vervolgens geanalyseerd met univariate en multivariate multilevel meta-analyses. Met 
behulp van de multilevel methode werd gecorrigeerd voor de afhankelijkheid van 
effectgroottes binnen een studie (bijvoorbeeld voor de effecten voor jongens en meisjes, 
voor verschillende studiearmen, voor BMI en bloeddruk etc.). In de multivariate analyse 
werden veranderingen in BMI, systolische bloeddruk en diastolische bloeddruk 
gestandaardiseerd waardoor de veranderingen met elkaar vergeleken konden worden. De 
effecten op bloeddruk (systolische bloeddruk: -0.182 [95% betrouwbaarheidsinterval: 
-0.266 tot -0.098] en diastolische bloeddruk: -0.144 [95% betrouwbaarheidsinterval: 
-0.230 tot -0.057]) waren groter in de multivariate analyse in vergelijking met de 
veranderingen in BMI (-0.054 [95% betrouwbaarheidsinterval: -0.131 tot 0.022]). Hieruit 
concludeerden wij dat leefstijlinterventies voor het basisonderwijs een gunstig effect kunnen 
hebben op de bloeddruk van kinderen en dat deze (gedeeltelijk) onafhankelijk kunnen zijn 
van de effecten op BMI. 
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de methoden die gebruikt worden bij kosteneffectiviteitsonderzoek 
naar leefstijlinterventies voor het onderwijs. We vergeleken de methoden van 23 studies en 
vonden verschillen in de aanpak van studies. Er waren met name veel verschillen in de typen 
kosten en uitkomsten die meegenomen worden in het onderzoek, de tijdshorizon, de 
waardering van uitkomsten en in de extrapolatie (het voorspellen) van uitkomsten over de 
tijd. De meeste studies hanteerden een kosteneffectiviteit (KEA) (N=12) of kosten-utiliteit 
(KUA) (N=9) raamwerk. In zulke studies wordt kosteneffectiviteit bijvoorbeeld uitgedrukt in 
de ratio van kosten en BMI-effecten of in de extra kosten per toegenomen gezond 
levensjaar (quality adjusted life year, QALY). De maatschappelijke kosten-baten analyse 
(N=2) en de social return on investment methode (SROI) (N=1) werden ook gebruikt. 
Uitkomsten buiten gezondheid en uitkomsten in andere personen dan het kind werden alleen 
meegenomen in de SROI analyse. Hoofdstuk 4 bevat ook aanbevelingen voor toekomstige 
economische evaluaties. Om de bruikbaarheid van toekomstige evaluaties te vergroten 
deden we de volgende aanbevelingen: op een transparante manier rapporteren (bijv. ten 
aanzien van het perspectief en de vergelijkingen), kosten en uitkomsten buiten gezondheid 
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includeren en standaardisatie vergroten (bijv. ten minste BMI/BMI z-score gebruiken in 
KEA’s, meerdere schattingen gebruiken voor het effectbehoud). 
 
De volgende hoofdstukken richten zich op het evalueren van de gezondheids-economische 
impact van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (volledige interventiescholen) en de 
‘Beweegschool’ 
(gedeeltelijke interventiescholen). Beide interventies hadden als doel om het 
gezondheidsgedrag en de gezondheid van kinderen op de basisschool te verbeteren. De 
gedeeltelijke interventiescholen (beweegscholen) verschilden van het reguliere school-
programma door het invoeren van een dagelijks gestructureerd beweegaanbod. De 
volledige interventiescholen (gezonde basisschool van de toekomst) verzorgden daarnaast 
ook een dagelijks gezonde lunch. De schoollunch en het beweegaanbod (bestaande uit 
sport, vrij spel en culturele activiteiten) werden geleid door pedagogisch medewerkers van 
de kinderopvang. Op de volledige interventiescholen werd de lunchpauze opgerekt en 
eindigde de schooldag ongeveer een half uur later. 
Een quasi-experimentele studie is uitgevoerd om de effecten van beide schooltypen te 
onderzoeken. Vanaf 2015 deden 8 scholen uit Parkstad van de onderwijsstichting Movare 
(Zuid-Limburg) mee aan het onderzoek. Twee volledige interventiescholen, twee scholen 
gedeeltelijke interventiescholen en vier controlescholen werden gevolgd. Kinderen en hun 
ouders/verzorgers werden uitgenodigd om mee te doen aan de verzameling van gegevens 
(van 2015-2019) via kind- en oudervragenlijsten, metingen van gewicht en lengte en 
metingen met behulp van beweegmeters. 
 
Hoofdstuk 5 zet de kostenstructuur van leefstijlinterventies in het onderwijs uiteen en 
berekent de uitvoeringskosten van de volledige interventieschool en de gedeeltelijke 
interventieschool. De kostenonderdelen uit gepubliceerde economische evaluaties werden 
samengevat. Kostenonderdelen behoorden tot de directe uitgaven (kosten voor personeel 
en materiaal), indirecte kosten (tijdsinvesteringen die niet zijn gefactureerd) of tot 
implementatie-gerelateerde besparingen (gerelateerd aan de uitvoering en niet aan de 
effecten van een interventie). Gezamenlijk weerspiegelen ze de netto maatschappelijke 
opportuniteitskosten – alle middelen die niet kunnen worden aangewend voor een andere 
interventie. Kosten komen terecht bij de onderwijssector, het huishouden en vrije tijds-sector, 
de arbeids- en overheidssector en de gezondheidszorg sector. De maatschappelijke kosten 
werden berekend voor het eerste jaar van uitvoering en werden geschat voor een 
toekomstige fase waarbij de implementatie volledig bestendigd is. Het merendeel van de 
kosten bestond uit de uitgaven voor de lunch en een tussendoortje (€2,00 per kind per dag 
voor de volledige interventieschool in de bestendigde fase) en het inhuren van pedagogisch 
medewerkers (€3,28 per kind per dag voor de volledige interventieschool in de 
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bestendigde fase). Bij de volledige interventieschool traden ook directe besparingen op. De 
aangeboden schoollunch leidde tot een huishoudelijke besparing (€1,86 per kind per dag). 
De verlengde schooldag op de volledige interventieschool werd ook meegenomen als een 
besparing omdat ouders/verzorgers deze tijd kunnen besteden aan werk (€3,51 per kind 
per dag). De netto maatschappelijke kosten waren €2.68 (volledige interventieschool) en 
€3.16 (gedeeltelijke interventieschool) per kind per dag voor het eerste jaar en €0.96 
(volledige interventieschool) en €2.16 (gedeeltelijke interventieschool) in de bestendigde 
fase. Deze resultaten laten zien dat een rechtvaardige verdeling van de kosten over scholen, 
ouders/verzorgers, de private sector en de overheid essentieel is om de interventies te 
kunnen continueren. Ook concludeerden we dat de personele kosten hoog waren en een 
herverdeling van taken tussen leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch 
medewerkers mogelijk kan leiden tot lagere interventiekosten. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de maatschappelijke meerwaarde van de volledige en gedeeltelijke 
interventieschool na een tweejarige implementatieperiode. Hiervoor gebruikten we de social 
return on investment methode (SROI) (in Nederlands: het maatschappelijk rendement van 
een investering). De investeringen (gebaseerd op Hoofdstuk 5) en de uitkomsten (N=1676 
kinderen) voor de interventiescholen versus controle scholen werden bestudeerd. De SROI 
analyse bestond uit twee delen: de berekening van het maatschappelijk rendement en de 
(verhalende) omschrijving van het maatschappelijk rendement. Voor de berekening werden 
uitkomsten uitgedrukt in euro’s. Wij drukten de effecten van de interventiescholen op 
gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven, zorggebruik en schoolverzuim uit in euro’s. 
Hiervoor gebruikten we standaard kostprijzen en gepubliceerde schaduwprijzen. De 
financiële waarde van de korte-termijn uitkomsten woog niet op tegen de maatschappelijke 
uitvoeringskosten (baten minus kosten; -€2.66 [volledige interventieschool] en -€3.03 
[gedeeltelijke interventieschool] per kind per dag). Uit de omschrijving van het 
maatschappelijk rendement kwam naar voren dat de interventies een gunstig effect hadden 
op het eetgedrag, de fysieke activiteit en het BMI van kinderen. Daarnaast werd een 
verbetering in sociaal gedrag en meer betrokkenheid vanuit de omgeving van de school 
waargenomen. Ook rapporteerden ouders en kinderen tevreden te zijn over de interventies. 
De effecten op leerprestaties waren nog niet gemeten. Op basis van de bevindingen stelden 
we dat de interventies na twee jaar van uitvoering niet hebben geleid tot kostenbesparingen. 
Echter, de volledige interventieschool kan wel een investering zijn die loont vanwege de 
(niet-monetaire) uitkomsten op fysieke en sociale gezondheid, maar dit hangt af van het 
‘gewicht’ (belang) dat gegeven wordt aan deze uitkomsten in de besluitvorming. 
 
Hoofdstuk 7 omschrijft het verloop van BMI bij kinderen na blootstelling aan een 
leefstijlinterventie op de basisschool. Voor deze mixed-methods studie combineerden we 
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gegevens uit onze quasi-experimentele studie met expertoordelen over de trends in 
effectbehoud. Allereerst modelleerden we het beloop van BMI voor kinderen op controle 
scholen tot op 20-jarige leeftijd op basis van gegevens van de lengte en gewicht van 
kinderen uit onze quasi-experimentele studie (voor jongens en meisjes apart). Vervolgens 
voorspelden we het BMI-traject voor kinderen van een volledige interventieschool en de 
gedeeltelijke interventieschool. We hielden rekening met verschillende scenario’s. In het 
basis scenario (referentiescenario) verlaagden we het gehele BMI traject door de 
geanalyseerde tweejaars-effecten van de interventies toe te passen. Alternatieve scenario’s 
werden gemaakt op basis van de antwoorden van experts over de trends in effectbehoud 
na de geobserveerde periode. Expert opinie (N=11) werd verkregen door kwalitatieve en 
kwantitatieve vragen te stellen (kansverdelingen werden uitgevraagd met de MATCH 
Uncertainty Elicitation Tool). Hieruit kwamen drie scenario’s. Relatieve effecten  konden 
mogelijk gelijk blijven tijdens de basisschoolperiode en afzwakken na de basisschool 
periode door invloeden vanuit de omgeving van kinderen (zoals fysieke, sociale en culturele 
factoren tijdens de middelbare schoolperiode) [scenario 1 – constante blootstelling-effect 
en verwatering van effecten door een ongecontroleerde omgeving]. In het tweede scenario 
konden relatieve effecten tijdens de bassischool periode behouden worden of zelfs 
toenemen door het overnemen van gedragsveranderingen door het huishouden. Effecten 
zouden vervolgens afzwakken tijdens de middelbare schoolperiode [scenario 2 – 
versterking door het huishouden en verwatering van effecten door een ongecontroleerde 
omgeving]. In het derde scenario zouden relatieve effecten behouden blijven of een klein 
beetje toenemen door gedragsveranderingen in het huishouden tijdens en na de 
basisschoolperiode [scenario 3 – versterking en behoud door het huishouden]. De relatieve 
effecten voor de volledige interventieschool versus controle scholen varieerden van -0.21 
kg/m2 in het basisscenario tot -0.04 kg/m2 en -0.50 kg/m2 in de alternatieve expert-
scenario’s. De relatieve effecten voor de gedeeltelijke interventieschool versus controle 
scholen varieerden van -0.17 kg/m2 in het basisscenario tot -0.04 kg/m2 en -0.21 kg/m2 

in de alternatieve expert-scenario’s. De mixed-methods gerichte aanpak was behulpzaam 
bij het specifiëren van onzekerheid rondom effectbehoud van school gebaseerde 
leefstijlinterventies. Verdere observaties tijdens de middelbare schoolperiode kunnen de 
onzekerheid rondom toekomstige mogelijke opbrengsten verkleinen. 
 
Hoofdstuk 8 presenteert de kosteneffectiviteit van de volledige en gedeeltelijke 
interventieschool en beschrijft de effecten op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
De gezondheids-economische impact van de interventiescholen werd vergeleken met een 
regulier schoolprogramma en werd berekend vanuit een gezondheidszorgperspectief en 
maatschappelijk perspectief. In een kind-adolescentie model werden de effecten van de 
interventies op BMI vertaald naar de veranderingen in gewichtsklasse, gezondheids-
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zorgkosten, QALYs en schoolverzuim tot 20-jarige leeftijd. Vervolgens werden de gevolgen 
voor chronische aandoeningen, QALYs, gezondheidszorgkosten en productiviteitskosten 
over de rest van de levensloop gemodelleerd met het RIVM Chronisch Ziekten Model 
(RIVM-CDM). Voor de hoofdanalyse werd verondersteld dat de geobserveerde 2-jaar 
effecten werden behouden (constante relatieve effecten). Aanvullende scenario analyses 
werden uitgevoerd om te kijken hoe de resultaten veranderden door rekening te houden met 
andere scenario’s voor effectbehoud (Hoofdstuk 7). Met subgroep analyses werd gekeken 
naar de kosteneffectiviteit voor verschillende sociaaleconomische groepen. Voor het 
gezondheidszorgperspectief waren de kosten per gewonnen QALY (gedeeltelijke 
interventieschool vs. controle: €58,698, volledige vs. gedeeltelijke interventieschool: 
€248,206 / gewonnen QALY) voor de volledige en gedeeltelijke interventieschool hoger 
dan de Nederlandse drempelwaarde voor preventie (€20,000 per gewonnen QALY). Voor 
de volledige interventieschool en een maatschappelijk perspectief bleven de kosten per 
gewonnen QALY onder de drempelwaarde (volledige interventieschool vs. controle school: 
€19,734 / gewonnen QALY; 50% kans op kosteneffectiviteit; de volledige interventie-
school leidde tot lagere kosten en meer QALYs in vergelijking met de gedeeltelijke 
interventieschool). Op basis van de interventie-effecten per sociaaleconomische groep, 
leidden de interventies tot een gunstige impact op gelijkheid (gemiddeld meer gewonnen 
QALYS in de lage versus de hoge sociaaleconomische groep). Deze win-win situatie voor 
de volledige interventieschool, de gunstige impact op kosteneffectiviteit en 
gezondheidsverschillen, kan echter alleen gerealiseerd worden onder de optimistische 
voorwaarde dat de interventie-effecten in alle sociaaleconomische groepen blijven 
behouden tot jongvolwassenheid.  
 
Hoofdstuk 9 vat de onderzoeksresultaten samen en reflecteert op de implicaties voor 
onderzoek, beleid en praktijk. Allereerst laat het onderzoek in dit proefschrift zien dat 
leefstijlinterventies voor het onderwijs op de korte termijn een gunstige invloed hebben op de 
gezondheid van kinderen. Hoewel interventies over het algemeen leidden tot gunstige 
gezondheidsuitkomsten, is een overstijgende aanpak nodig om meerdere oorzaken van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij kinderen aan te pakken. Het tweede doel 
was de methoden van kosteneffectiviteitsonderzoeken naar leefstijlinterventies voor het 
onderwijs in kaart te brengen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste economische 
evaluaties geen uitkomsten buiten gezondheid includeerden (bijv. sociale, emotionele en 
cognitieve uitkomsten). Verder onderzoek zou uitkomsten buiten gezondheid moeten 
meenemen en informatie afstemmen op de behoeften van besluitvormers. Om dit te bereiken 
zou een uitkomstenraamwerk (core outcome set) ontwikkeld kunnen worden. Dit raamwerk 
zou uitkomsten buiten gezondheid en diverse besluitvormingscriteria moeten bevatten. Het 
raamwerk zou ook uitgebreid kunnen worden met een ‘heat map’ die het gewicht (belang) 
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van uitkomsten en criteria voor besluitvormers aangeeft. Het derde doel was om de 
kosteneffectiviteit van de volledige en gedeeltelijke interventieschool te berekenen. Op de 
korte termijn hebben de interventies niet geresulteerd in financiële opbrengsten. Afhankelijk 
van het belang dat wordt gehecht aan niet-financiële uitkomsten zoals verbetering van 
fysieke en sociale gezondheid, kan met name de volledige interventieschool wel een 
strategie zijn die loont. Vanuit een maatschappelijk perspectief bekeken is de volledige 
interventieschool op de lange termijn een kosteneffectieve interventie en heeft het geen 
negatieve gevolgen voor gezondheidsverschillen. Dit geldt alleen wanneer effecten in alle 
sociaaleconomische groepen kunnen worden behouden over de tijd. Metingen na de 
basisschoolperiode kunnen worden uitgevoerd om de onzekerheid rondom toekomstige 
gezondheids-economische impact te verkleinen. Om de toekomstige gezondheidsopbrengst 
te vergroten kunnen beleid en praktijk focussen op het verkennen van de waarde van 
aanvullende acties zoals intensieve ouderbetrokkenheid en voortzetting van de interventies 
op de middelbare school. 
 




