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HOOFDSTUK 1 
 

INLEIDING 
 

 

Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun 

deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? 

Om een antwoord te vinden op deze vragen heeft het Koepelbestuur van het Veteranen-

instituut besloten een aantal projecten omtrent jonge veteranen aan het Kennis- en 

Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut toe te wijzen. Een van de projecten betrof een 

‘verdergaande inventarisering van behoeftes van jonge veteranen en hun thuisfront alsmede 

het nog verder in kaart brengen van wat deze groepen verstaan onder maatschappelijke 

erkenning’. 

Deze literatuurscriptie geeft een overzicht van de tot nu toe gedocumenteerde informatie over 

wensen en behoeften van jonge veteranen uit wetenschappelijk onderzoek. De informatie die 

uit deze literatuurstudie naar voren komt heeft als doel in kaart te brengen wat reeds bekend is 

over wensen en behoeften van jonge veteranen en een inventarisatie te maken van wensen en 

behoeften van jonge veteranen. De wensen en behoeften die uit de literatuur naar voren 

komen kunnen vervolgens door middel van vervolgonderzoek uitgediept worden op de 

betekenis ervan voor de jonge veteranen, zodat een volledig beeld bestaat van wat de jonge 

veteraan beweegt. 

 

In de literatuur over (jonge) veteranen zijn een aantal onderwerpen te onderscheiden, die 

mogelijk van interesse zijn voor jonge veteranen en waar omheen zich wensen en behoeften 

kunnen vormen. Dit literatuuroverzicht is overeenkomstig deze onderwerpen opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 definieert ter verduidelijking enkele belangrijke begrippen, zoals jonge en oude 

veteranen en vredesmissies. Verder wordt in dit hoofdstuk besproken wat er bekend is over 

gevolgen van vredesmissies. 

In hoofdstuk 3 worden de lichamelijke en psychische gevolgen van vredesmissies besproken 

aan de hand van onderzoeken naar jonge veteranen. Tevens komen de meest voorkomende 

psychische gevolgen van vredesmissies, de belangrijkste behandelmethoden en de effecten 

hiervan aan bod. Vervolgens wordt het huidige zorgaanbod beschreven en worden factoren 

van invloed op de zorgbehoefte in de toekomst gepresenteerd. 
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Het volgende onderwerp en mogelijke behoefte zijn de begrippen ‘Erkenning en Waardering’. 

Hoofdstuk 4 geeft een afbakening van de begrippen en een overzicht van literatuur op het 

gebied van erkenning en waardering. Het thema Herdenken komt in dit hoofdstuk tevens aan 

bod. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de gevolgen van zich associëren met een bepaalde term of categorie 

mensen. Om erachter te komen of de groep jonge veteranen wensen heeft met betrekking tot 

hun veteranenstatus, is het van belang te exploreren in hoeverre zij zich identificeren met de 

term en dus de groep veteranen. 

Hoofdstuk 6 tenslotte geeft een overzicht van de besproken literatuur op het gebied van 

wensen en behoeften van jonge veteranen en zal aangeven welke aanvullende informatie 

nodig is om tot een beleidsplan te komen dat nauw aansluit op het gehele pakket aan wensen 

en behoeften onder de populatie jonge veteranen. 
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HOOFDSTUK 2 
 

JONGE VETERANEN & VREDESMISSIES 
 

 

2.1 Wie worden verstaan onder ‘jonge veteranen’? 

 

Alvorens de beschikbare informatie over wensen en behoeften van jonge veteranen te 

behandelen is het van belang een definitie af te bakenen van wie nu precies onder veteranen 

en in het bijzonder jonge veteranen worden verstaan. 

Onder veteraan verstaat men alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die 

onder oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties hebben gediend, zoals vredes- en 

crisisbeheersingsoperaties (Van Esch et al., 1998). Gezien de verschillen in historische inzet 

van militairen wordt een onderscheid gemaakt tussen oude en jonge veteranen. 

‘Oude’ veteranen zijn veteranen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, de 

politionele acties in voormalig Nederlands-Indië, de militaire operaties in Korea en de 

gewapende strijd om Nieuw-Guinea. 

‘Jonge’ veteranen zijn alle militairen, niet langer in actieve dienst, die uitgezonden zijn 

geweest naar het buitenland voor een vredesmissie, crisisbeheersingsoperatie of monitoring 

missie in Verenigde Naties of NAVO verband, sinds de UNIFIL-missie naar Libanon in de 

periode 1979-1985 (Van Esch et al., 1998). 

Onder vredesmissies worden alle humanitaire en militaire operaties verstaan, die onder 

leiding van de Verenigde Naties of de NAVO hebben plaatsgevonden, en andere 

internationale militaire operaties vanaf UNIFIL in 1979 (Hopman et al., 2000).  

 

 

2.2 Jonge veteranen & Vredesmissies 

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties bijna vijftig vredesoperaties 

uitgevoerd, waarvan meer dan helft plaatsvond na 1989. Vanaf de vredesmissie in Libanon in 

1979 zijn ongeveer 50.000 Nederlandse militairen uitgezonden, beroepsmilitairen en tot 

augustus 1997 ook dienstplichtigen (Weerts, 2000). De precieze aantallen jonge veteranen 

ontbreken, daar er geen officiële veteranen-registratie bestaat. Er bestaan grote verschillen 

tussen veteranen onderling, gelet op de gevolgen van de ervaringen tijdens de uitzending en 
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de manier van omgaan met die gevolgen. De meeste militairen zullen na terugkeer van een 

missie zonder noemenswaardige problemen hun leven en werk in Nederland weer oppakken, 

terwijl er eveneens een groep bestaat bij wie reïntegratie en aanpassing minder 

vanzelfsprekend verlopen (Hopman et al., 2000).  

De meeste jonge veteranen geven aan dat de inzet in vredesmissies een tijd was waaraan zij 

goede herinneringen bewaren. Door de missies is hun horizon verruimd en hun levenservaring 

toegenomen. Door hun inzet in een internationale vredesmissie hebben zij een bijdrage 

geleverd aan een zaak van algemeen belang. De kameraadschap die zij ervoeren binnen de 

eenheid en het gevoel daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij een goede zaak worden 

zeer op prijs gesteld. Toch hebben deze voormalig militairen naast positieve ook negatieve en 

ingrijpende ervaringen opgedaan. Bij peacekeeping operaties is vaak sprake van niet 

voorziene en intense stressfactoren (Litz, 1996; Weerts & Weisaeth, 1995; in BNMO-

Centrum, 1997). Door deze ervaringen is het leven voor de militairen vaak anders geworden 

wanneer zij terugkeren. Zo kunnen zij na terugkeer moeite hebben om aansluiting te vinden 

bij hun eigen sociale omgeving, hebben zij een andere kijk op het leven ontwikkeld of 

worstelen zij met herinneringen en indrukken van de missie die hen niet willen loslaten 

(Nazorg voor UNIFIL-veteranen, 1997).  

Een van de grootste frustraties van militairen die net terug zijn van uitzending is het onbegrip 

van de sociale kring thuis. 

 

“Mensen willen niet horen wat er echt gebeurd is. Ze willen gewoon spannende 

 verhalen. Vooral oude kameraden van school. Het eerste wat ze willen weten is:  

 ‘heb je nog geschoten’ en ‘hoeveel doden heb je gezien’. En als je dan begint  

 te vertellen zie je de aandacht verslappen.” 
Soldaat 1 Steven van de Port in een interview met Oplinie, (8)5, juli 1996. 

 

 

2.3 Gevolgen van Vredesmissies 

 

Ingrijpende ervaringen opgedaan tijdens de uitzending kunnen leiden tot verschillende 

problemen. In de afgelopen jaren zijn een aantal algemene en wetenschappelijke publicaties 

verschenen over jonge veteranen die na terugkeer van de missie maar moeizaam hun draai 

konden vinden in de gewone samenleving. In de psychiatrische literatuur van de afgelopen 

decennia is een aparte plaats ingeruimd voor deze gestoorde aanpassing (APA, DSM IV, 
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1994): de aanpassingsstoornis, de acute stress stoornis en de posttraumatische stress stoornis 

(Bramsen et al., 1997). Over andere vormen van existentiële, sociale of psychische 

problematiek bij jonge veteranen is weinig bekend. Comorbiditeit komt daarentegen wel 

regelmatig voor: depressies, angststoornissen en somatoforme stoornissen (BNMO-Centrum, 

1997).  

Over de ontwikkeling van negatieve gevolgen van de uitzending onder jonge veteranen in de 

loop der tijd is niet veel bekend, aangezien de onderzoeken niet herhaald zijn in de jaren na de 

uitzending. Negatieve gevolgen lijken naarmate de tijd verstrijkt minder te worden. Positieve 

gevolgen zoals zingeving en betekenisverlening lijken duidelijker op de voorgrond te treden. 

Zowel bij UNIFIL- als bij KL-veteranen lijken de negatieve klachten groter ten tijde van de 

beëindiging van de uitzending dan ten tijde van het invullen van de vragenlijst in het 

onderzoek van Bramsen et al. (1997), hetgeen ondersteunt dat de negatieve klachten in de 

loop van de tijd lijken af te nemen. Echter, nogmaals, werden onderzoeken hiernaar slechts 

eenmalig uitgevoerd, zodat over veranderingen van problematiek in de loop der tijd geen 

conclusies getrokken mogen worden (Bramsen et al., 1997).  

 

 

2.4 Conclusie 

 

Verschillende perspectieven op het veteraan-zijn als gevolg van de ervaringen opgedaan 

tijdens de vredesmissie leiden tot het hebben van verschillende wensen en behoeften onder de 

jonge veteranen. Het pakket aan wensen en behoeften van de jonge veteranen beslaat niet 

slechts de (na)zorgbehoefte: het is een verzameling van wensen en behoeften die ontstaan is 

door de gehele uitzendervaring. Zoals hierboven beschreven is bevat die ervaring positieve, 

maar tevens negatieve aspecten. Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van dat 

pakket aan wensen en behoeften wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die 

uitgevoerd zijn onder jonge veteranen. 
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HOOFDSTUK 3 

BEHOEFTE AAN NAZORG 
 

 

3.1 Wensen en behoeften met betrekking tot de zorg 

 

Eén van de behoeften van jonge veteranen die onderzocht en inmiddels bekend is, is de 

behoefte aan (na)zorg. Alhoewel de meeste jonge veteranen zonder betrekkelijk veel moeite 

hun leven oppakken na de uitzending, onderstrepen zij wel het belang van een goede en 

structurele nazorg: voor hun makkers die dit wel behoeven, maar zeker ook indien zij dit zelf 

op een later tijdstip nodig zullen hebben. De volgende onderzoeken hebben betrekking op de 

zorgbehoefte van Nederlandse veteranen die in Vredesmissies hebben gediend: 

Het rapport ‘Nazorg voor UNIFIL-militairen’ (BNMO-Centrum, 1997) beslaat de behoefte 

aan nazorg van (ex)militairen die participeerden in de missie naar Libanon. 

Het ‘Post-Cambodja Klachten Onderzoek’ (Van Esch, Bramsen, Sonnenberg, Merlijn & Van 

der Ploeg, 1998) is een onderzoek naar het welbevinden van de Cambodja-gangers en hun 

behoefte aan hulp en nazorg. Hieruit volgden twee follow-up onderzoeken – minder gericht 

op de nazorgbehoefte van de (ex)militairen –  naar de medische en psychosociale klachten 

van de Cambodja-gangers, die aard, omvang en ontstaanswijze trachten te verklaren vanuit 

verschillende modellen (Post-Cambodja Klachten Onderzoek Fase I (De Vries, Soetekouw, 

Bleijenberg & Van der Meer, 1998) en Fase II (Soetekouw, De Vries, Bleijenberg & Van der 

Meer, 2000)).  

Het ‘Gezondheidsonderzoek UNPROFOR’ (Mulder & Reijneveld, 1999) behandelt de 

gezondheidsklachten van militairen uitgezonden naar Lukavac (Bosnië), die door de 

militairen zelf in verband werden gebracht met mogelijke blootstelling aan 

milieuverontreiniging. 

In ‘Deelname aan Vredesmissies: een onderzoek onder veteranen, gezinsleden en 

zorginstellingen’ (Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg, 1997) worden met name de 

zorgbehoefte van jonge veteranen na de uitzending onderzocht, de gevolgen van de uitzending 

voor de veteranen en gezinsleden van de veteranen en de dienstverlening en hulpverlening 

van zorginstellingen.  
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De bespreking van de rapporten zal de nadruk leggen op welke typen klachten meest 

voorkomend waren na uitzending, manifestatie van de klachten op korte en lange termijn, de 

vormen van ondersteuning na uitzending, de effecten van die vormen van ondersteuning, de 

mening van de jonge veteranen over de gegeven ondersteuning en de behoefte die zij ervaren 

aan nazorg. 

 

Nazorg voor UNIFIL-militairen 

In het kader van UNIFIL werden 8.109 Nederlandse militairen uitgezonden in de periode 

1979-1985. De taken omvatten observeren, waarnemen en signaleren, patrouilleren, vormen 

van een buffer tussen strijdende partijen en het uitvoeren van politietaken. 

In 1981 verrichtte de Sectie Individuele Hulpverlening (SIH) van de KL een eerste onderzoek 

middels groepsgesprekken naar het voorkomen van problemen bij de UNIFIL-ers (BNMO-

Centrum, 1997). Hieruit bleek dat sprake was van een aantal problemen in de groep van 

UNIFIL-veteranen: 

- gedragsverandering samenhangend met waakzaamheid, agressiviteit, vermijding en angst 

om ongewapend de straat op te gaan; 

- een gevoel van teleurstelling, machteloosheid, heimwee, schaamte en schuld en een gemis 

van kameraadschap, zoals die gevoeld werd tijdens de uitzending; 

- fysieke klachten zoals hartkloppingen, spierspanningen, transpiratie en diverse andere 

somatische klachten; 

- flashbacks en nachtmerries over Libanon, hallucinaties, dissociaties en zelfmoord-

fantasieën; 

- gevoel van zinloosheid, het niet uitkomen van verwachtingen en problemen bij de 

beroepskeuze; 

- een hang naar mystiek, alcohol- en drugsgebruik, ontkenning en vermijding, isolatie en 

fantasie; 

- wantrouwen naar anderen toe met als gevolg sociaal isolement; 

- aanpassingsproblemen die kunnen leiden tot relatieproblemen en ontslag; 

- veelvoudige slaapproblemen, zowel het inslapen, uitstellen van naar bed gaan en 

problemen met doorslapen. 

 

In 1987 heeft de Directie Personeel Koninklijke Landmacht (DPKL) een onderzoek 

gepubliceerd naar de behoefte aan nazorg onder voormalig UNIFIL-militairen.  
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De belangrijkste problemen waarvoor men nazorg zocht waren aanpassingsproblemen 

(27,5%), depressiviteit (15,9%) en agressiviteit (13%). Andere voorkomende problemen 

waren alcoholproblematiek, nervositeit, angst en slaapstoornissen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de personen die gebruik hebben gemaakt van nazorg vooral 

behoefte hadden aan: erkenning van de status veteraan, lotgenotencontact, de gelegenheid 

zich te kunnen uitspreken en een luisterend oor te vinden, behoefte oude contacten te 

onderhouden, informatie en voorlichting, hulp vanuit de militaire context, helderheid over het 

verband tussen de ervaren klachten en de uitzending, steun bij de verwerking van het 

verleden, bij het toekennen van betekenis en waardering aan deze ervaringen en de integratie 

ervan in het actuele perspectief, erkenning van de rol van de partners, en steun bij 

veranderingen in het leven na de uitzending (BNMO-Centrum, 1997).  

 

Veel UNIFIL-ers hebben behoefte aan gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen van 

gedachten te wisselen over de betekenis en gevolgen van de uitzending voor het latere leven. 

Het BNMO-centrum heeft op grond van deze signalen een aanbod ontwikkeld voor deze 

veteranen: ten eerste een ontmoetings- en gespreksweekend, waar de deelnemers de 

gelegenheid krijgen onder professionele begeleiding met elkaar van gedachten te wisselen 

over de betekenis die de uitzending voor hen heeft gehad en de invloed ervan op hun leven; 

ten tweede een programma gericht op het versterken van persoonlijke vaardigheden, waarbij 

training wordt gegeven op het gebied van sociale steun, lichamelijk functioneren, omgaan met 

agressie en probleemoplossen; ten derde de mogelijkheid tot hulp bij verwerkingsproblemen 

en andere psychische problematiek. Het doel van deze opzet is op langere termijn 

psychosociale klachten of symptomen van posttraumatische stress of verergering tegen te 

gaan.  

 

Post-Cambodja Klachten Onderzoek 

In de periode 1992-1993 zijn ongeveer 2.900 Nederlandse militairen met de UNTAC-

vredesmissie uitgezonden naar Cambodja. In 1994 meldde een aantal van hen zich bij het 

Ministerie van Defensie met uiteenlopende klachten die een aantal van hen (zevenentwintig 

militairen zogenoemd de ‘Groep van 27’) in verband bracht met de uitzending naar Cambodja 

en de inname van medicijnen en de toediening van vaccinaties ter voorkoming van malaria en 

andere ziekten. In 1997 worden alle aan de uitzending deelgenomen militairen (N=2.548) 

uitgenodigd aan het Post-Cambodja Klachten Onderzoek mee te doen, waarvan 1.733 

uiteindelijk participeerden. 
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De doelstellingen van dit onderzoek waren: (1) het detecteren van de individuele 

nazorgbehoefte, (2) het geven van adviezen ten behoeve van het zorgbeleid bij uitzendingen, 

(3) nagaan hoe groot de behoefte aan nazorg is. 

 

Van de Cambodja-gangers in dit onderzoek heeft 79% geen hulp gezocht en 21% zegt dit wel 

te hebben gedaan. Van deze laatste groep respondenten heeft 64% contact gezocht met 

militaire hulpverlening, 14% met burgerhulpverlening en 22% met beide.  

Naast behoefte aan lichamelijke en/ of psychische hulp is er ook aandacht besteed aan 

praktische of financiële hulpverlening: 5% van de respondenten heeft een enkele keer 

behoefte gehad aan praktische of financiële hulp en 3% geeft aan regelmatig, vaak of zeer 

vaak behoefte te hebben gehad aan financiële of andere praktische hulp. Relatief veel 

Cambodja-gangers (72%), die ooit in meer of mindere mate behoefte hebben gehad aan hulp, 

geeft aan nooit hulp te hebben ontvangen in verband met financiële/ praktische problemen, 

23% geeft aan een enkele keer hulp te hebben gehad, 4% ontving regelmatig hulp en 1% 

vaak. 

Wat betreft de tevredenheid met de nazorg zegt 13% tevreden te zijn over de aangeboden 

nazorg en 53% ontevreden. Onder de Cambodja-gangers wordt het hoogste percentage 

veteranen aangetroffen dat zegt ‘niet tevreden’ te zijn over de nazorg die geboden wordt.  

 

In dit onderzoek werd tevens aandacht besteed aan de mening van de respondenten over de 

aangeboden nazorg en konden de respondenten wensen, ideeën en suggesties voor verbetering 

of verandering bieden.  

Volgens de respondenten kan een goede voorbereiding veel problemen voorkomen: er is 

behoefte aan een duidelijk reëel beeld van de omstandigheden in het uitzendgebied, zoals de 

taken, de gevaren van vervreemding van thuis of aan het verleggen van grenzen, normen en 

waarden. Onder de Cambodja-gangers was ook een grote wens aan de medische dienst om 

meer openheid over vaccinaties en medicijnen, meer alertheid bij klachten en nauwkeurigere 

uitvoeringen van keuringen. De aanwezigheid van maatschappelijk werkers en/ of geestelijk 

verzorgers werd belangrijk geacht om problemen ter plekke op te lossen in plaats van achteraf 

in Nederland. Het opleiden van ouderen in de eenheid tot ‘counseler’ vond men een goed idee 

omdat deze denken vanuit een zelfde referentiekader. Hulp moet laagdrempelig zijn en vooral 

niet opgedrongen worden, zodat iedereen snel naar binnen loopt zonder direct ‘een sociaal 
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geval’ te zijn. Verder werden kortere uitzendingen, betere communicatiemogelijkheden en 

meer ontspanningsmogelijkheden als suggestie gegeven voor verbetering. 

Met betrekking tot de nazorg werd als grootste frustratie aangegeven het feit dat pas jaren na 

de uitzending naar Cambodja het initiatief wordt genomen om te vragen hoe het gaat. 

Daarnaast moet volgens de respondenten beter en nauwkeuriger worden bijgehouden wie er 

wanneer aan welke uitzending heeft deelgenomen. Tevens moet de mogelijkheid bestaan om 

op langere termijn nazorg te ontvangen. Groepsgesprekken worden niet altijd op prijs gesteld: 

sommigen vinden het goed dat er gelegenheid wordt geboden om te praten, maar naast 

groepsgesprekken moeten ook andere vormen van hulp toegankelijk zijn. Sommigen zijn van 

mening dat niemand echt zegt wat hij vindt in een groepsgesprek, omdat het wereldje daar-

voor te ‘macho’ is. Voor militairen die kort na de uitzending de dienst verlaten en hun 

collega's missen waarmee ze traumatische gebeurtenissen kunnen delen, zou er een speciale 

vorm van nazorg moeten komen, bijvoorbeeld een (vrijwillige) praatgroep of ‘gezellig 

samenzijn’.  

 

Gezondheidsonderzoek UNPROFOR 

In de periode 1994-1995 verbleven ruim 1.200 militairen op het terrein van een oude 

cokesfabriek in Lukavac, Bosnië. Dit onderzoek inventariseert de gezondheidsklachten, die 

militairen meldden ruim een jaar na terugkomst uit Lukavac. 

Het onderzoek had ten eerste als doel te inventariseren wat de aard, omvang en intensiteit van 

de huidige en vroegere gezondheidsklachten van de Lukavac-gangers waren en ten tweede het 

onderzoeken en onderbrengen van de huidige zorgbehoefte met behulp van een medisch 

onderzoek en een vragenlijstonderzoek, ten behoeve van de optimalisatie van de (medische) 

zorg aan de betrokken (ex)militairen. Vooral de tweede doelstelling is voor de literatuurstudie 

van dit onderzoek van belang. Vraagstellingen bij de tweede doelstelling waren: ‘welke 

medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekspopulatie werkelijk ontvangen’ en ‘aan 

welke medische en psychosociale zorg bestaat momenteel nog behoefte’. 

Wat betreft de werkelijk ontvangen medische en psychosociale zorg is 28% van de 

deelnemers aan het medisch onderzoek nog onder behandeling van een arts of andere 

hulpverlener voor klachten die door de betrokkene in relatie worden gebracht met het verblijf 

in Bosnië en 51% van de deelnemers is hiervoor momenteel niet meer onder behandeling, 

maar heeft hiervoor sinds de terugkeer wel hulp gehad. Ongeveer 20% van de deelnemers 

heeft niet eerder hulp gezocht.  
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Wat betreft de wensen en behoeften van de (ex)militairen van de UNPROFOR-missie zelf op 

het gebied van (na)zorg zijn geen gegevens beschikbaar. De zorgbehoefte is door 

bedrijfsartsen geïnventariseerd op basis van de medische en /of psychosociale klachten van de 

deelnemers: voor elk van de deelnemers aan het UNPROFOR-onderzoek hebben de 

bedrijfsartsen aangegeven in hoeverre aanvullende zorg of nader onderzoek wenselijk is. 

Voor 38% van de deelnemers was geen aanvullende zorg van belang, aangezien de personen 

de extra zorg niet nodig hebben of deze reeds werd verleend; voor 33% werd het niet 

wenselijk geacht de huidige hulpverlening te continueren; voor 20% van de deelnemers is 

doorverwijzing naar een hulpverlener geadviseerd. 

 

Deelname aan Vredesmissies 

Bramsen, Dirkzwager en Van der Ploeg (1997) hebben een uitgebreid onderzoek uitgevoerd 

naar de gevolgen van deelname aan vredesmissies, de opvang na de vredesmissies en de 

nazorg. Dit onderzoek werd gehouden onder de veteranen, hun gezinsleden en de betreffende 

zorginstellingen. 

Wat betreft de voorbereiding op de missie was er onder de jonge veteranen behoefte aan 

realistische informatie over de culturele, politieke en maatschappelijke omstandigheden in het 

uitzendgebied. Van de ondervraagde veteranen had 9% behoefte aan financiële of praktische 

hulp, 15% behoefte aan hulp met lichamelijke klachten en 18% aan hulp met psychische 

klachten. De meerderheid van de veteranen (75%) ziet graag een actieve instelling van de 

krijgsmacht bij het verlenen van nazorg, ook op langere termijn. 

Het is van belang met de mate van tevredenheid met de zorg rekening te houden: tevredenheid 

leidt tot meer dan wel minder behoefte aan zorg. Over de nazorg is men relatief vaak 

ontevreden: deelnemers aan UNPROFOR zijn relatief vaak tevreden over de nazorg die 

geboden wordt, deelnemers aan de missie naar Cambodja zijn relatief vaak ontevreden, daar 

men in de meeste gevallen opmerkt niets te hebben gemerkt van nazorg. Verder waren de 

respondenten ontevreden over de vorm van nazorg en hoe tegen de nazorg wordt aangekeken 

(niet serieus genoeg). Redenen voor ontevredenheid waren: ‘zich niet serieus genomen 

voelen’, ‘geen oorzaak voor klachten gevonden’ of ‘onvoldoende hulp geboden’. Veteranen 

die tijdens de missie aan hulp behoefte hadden en hulp ontvangen hebben zijn redelijk 

tevreden over deze zorg. De helft van de veteranen die na de missie contact heeft gehad met 

een hulpverlener was hierover tevreden. De andere helft van de veteranen heeft geen hulp 

gezocht en geen hulp ontvangen. Redenen voor het niet zoeken van hulp waren: ‘de 
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hulpverlener zal het niet begrijpen’, ‘onbekendheid met de juiste instantie of niet weten waar 

naartoe te gaan’, ‘moeite erover te praten’ en ‘het zal mijn carrière schaden’.  

Veteranen met de diagnose Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) vonden de voorbereiding 

op de missie en de nazorg relatief vaak onvoldoende. 

 

De zorgbehoefte van veteranen is een niet onbelangrijk deel van hun totale pakket wensen en 

behoeften. Ervaringen opgedaan tijdens de uitzending leiden in sommige gevallen tot een 

aantal stoornissen, zoals een aanpassingsstoornis, acute stress stoornis of PTSS (een stress 

stoornis op langere termijn). Deze stoornissen kunnen op hun beurt weer leiden tot het 

gebruik van middelen (substance-abuse), suïcidaliteit en slaapstoornissen.  

Factoren die de ontwikkeling van deze stoornissen kunnen beïnvloeden zijn steun en 

erkenning vanuit de sociale kring, de mate van voorbereiding op een missie en de mate van 

opvang en nazorg achteraf (Bramsen et al., 1997). Een juiste afstemming tussen de behoefte 

aan nazorg aan de kant van de veteraan en de vorm van nazorg die geboden wordt is daarom 

essentieel. 

 

 

3.2 Posttraumatische Stress Stoornis: behandelingen en effecten. 

 

Scheuder et al. (1997) vonden in hun onderzoek onder veteranen die zich hebben aangemeld 

voor behandeling van psychische klachten in Centrum ’45 dat een zeer hoog percentage was 

blootgesteld aan schokkende oorlogservaringen (Vogelaar, Reerds & Schreuder, 2000). Van 

de oudere veteranen (Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea) zijn allen direct betrokken 

geweest bij gevechtshandelingen. Meer dan 95% heeft mensen gedood zien worden, ruim 

60% heeft zelf mensen gedood, bijna 60% is getuige geweest van ernstige wreedheden en 

36% raakte zelf in mindere mate of ernstige mate gewond. Aangezien in geval van 

vredesmissies weinig tot geen sprake is van soortgelijke gevechtshandelingen, is het juist 

opmerkelijk dat ook bij de jongere veteranen (Libanon, Cambodja, Bosnië) die zich hebben 

aangemeld voor behandeling in Centrum ’45 sprake is van een hoog percentage (80%) directe 

betrokkenheid bij schokkende ervaringen. De uitkomsten van dit onderzoek geven steun aan 

eerdere onderzoeksresultaten die aantoonden dat betrokkenheid bij schokkende 

gebeurtenissen tijdens militaire operaties een groter risico met zich meebrengt bij de 

ontwikkeling van psychische klachten na de missie (Vogelaar et al., 2000).  
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Posttraumatische Stress 

Schokkende en traumatische gebeurtenissen hebben een impact op gedrag en 

geestesgesteldheid van een persoon. Afhankelijk van de intensiteit van de gebeurtenis in de 

beleving van de persoon kan dit verschillende klachten tot gevolg hebben, zogenoemde 

posttraumatische stress symptomen of in sommige gevallen een posttraumatische stress 

stoornis (hierna te noemen PTSS). 

In het onderzoek van Bramsen et al. (1997) voldeed 21 % van de aan het onderzoek 

participerende veteranen aan minstens één criterium van PTSS. Bij circa 5% van deze 

veteranen waren de reacties van posttraumatische stress in een zodanige mate aanwezig dat zij 

voldeden aan alle criteria van een posttraumatische stress stoornis. Bij de overige 16% is 

sprake van een partiële PTSS: zij hebben wel symptomen van de stoornis, maar voldoen niet 

aan alle criteria ervan. 

Volgens de DSM-IV (1995), het diagnostische en statistische handboek van de American 

Psychiatrical Association, is de stoornis PTSS een verzamelnaam voor het voorkomen van 

symptomen die verband houden met het meemaken van een traumatische of stressvolle 

gebeurtenis. De symptomen of voorwaarden staan in Tabel 1. 

 
Tabel 1: Symptomen en voorwaarden van de Postraumatische Stress Stoornis volgens DSM-IV (APA, 1995). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Het blootgesteld hebben gestaan aan een traumatische ervaring waarbij (1) de betrokkene heeft ondervonden, 
getuige is geweest van of geconfronteerd werd met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende 
dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke 
integriteit van betrokkene of van anderen, en (2) tot de reacties van de betrokkene intense angst, 
hulpeloosheid of afschuw behoorde. 

B.  De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op één of meer van de volgende manieren: (1) 
recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis met inbegrip van 
voorstellingen, gedachten of waarnemingen; (2) recidiverend akelig dromen over de gebeurtenis; (3) 
handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt, hiertoe behoort ook het gevoel 
van het opnieuw beleven, illusies, hallucinaties, dissociatieve episodes met flashback; (4) intens psychisch 
lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis 
symboliseren of erop lijken; (5) fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een 
aspect van de traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken. 

C.  Aanhoudend vermijden van prikkels die bij het trauma hoorden of afstomping van de algemene reactiviteit 
zoals blijkt uit drie of meer van de volgende: (1) pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het 
trauma te vermijden; (2) pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het 
trauma te vermijden; (3) onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren; (4) duidelijk 
verminderde belangstelling voor of deelneming aan belangrijke activiteiten; (5) gevoelens van onthechting of 
vervreemding van anderen; (6) beperkt uiten van affect; (7) gevoel een beperkte toekomst te hebben. 

D. Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals blijkt uit twee of meer van de volgende: 
(1) moeite met inslapen of doorslapen; (2) prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen; (3) moeite met 
concentreren; (4) overmatige waakzaamheid; (5) overdreven schrikreacties. 

E.  Duur van de stoornis is langer dan één maand. 
F.  De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of 

het functioneren op andere belangrijke terreinen. 
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Behandelingen en Effecten van Behandelingen 

Meichenbaum (1994) heeft de diverse behandelingsprogramma's voor PTSS geïnventariseerd 

en geëvalueerd op de effecten op de stoornis. Over het algemeen worden de verschillende 

behandelingen gecombineerd, aangezien geen therapievorm op zich alle symptomen van 

PTSS kan verlichten. In dit rapport zal alleen worden ingegaan op de behandelingen voor 

PTSS door oorlogservaringen, aangezien PTSS ook kan voorkomen bij onder andere 

slachtoffers van mishandeling en seksueel, lichamelijk en/of psychisch misbruik, slachtoffers 

van ongelukken, getuigen van aanslagen, rampen et cetera. Behandelingen en technieken ter 

reductie van PTSS bij veteranen zijn in het algemeen farmacotherapie, exposure-technieken, 

inzichtgevende therapie, gezinstherapie en groepstherapie (Comer, 1999). Aangezien over de 

jaren heen vele behandelingsvormen zijn gebruikt voor het helpen van mensen met PTSS – 

Meichenbaum (1994) inventariseert maar liefst eenenvijftig verschillende therapieën –  zullen 

de belangrijkste en meest effectieve behandelingstechnieken worden besproken. 

 

Farmacologische interventies 

Meichenbaum benadrukt dat farmacologische interventie alleen niet genoeg is om te zorgen 

voor een complete remissie van PTSS, maar dat verschillende soorten medicaties effect 

hebben op de verschillende clusters symptomen van de stoornis. PTSS kan gezien worden als 

een psychofysiologische verstoring die tot uiting komt in verhoogde arousal, 

hypersensitiviteit, woede-uitbarstingen, afgestompte responsen en herbeleven (Silver et al., 

1990; in Meichenbaum, 1994). Psychofarmaca kunnen zorgen voor verlichting van 

symptomen. Zo reduceren medicamenten gebruikt bij angststoornissen de spanning en 

uitbundige schrikreacties die vele veteranen ervaren en verminderen antidepressiva 

nachtmerries, flashbacks, indringende herinneringen en depressieve gevoelens (Comer, 1999). 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van medicaties en hun effecten op de verschillende 

symptomen. 
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Tabel 2: Overzicht van psychofarmaca en hun effecten op PTSS-symptomen. 
Psychofarmaca Effecten 

 
Tricyclische antidepressiva (TCA) 

 
- reductie van specifieke posttraumatische stress symptomen zoals 

hyperarousal, indringende herinneringen, flashbacks en 
traumatische nachtmerries; 

- minder geschikt voor verlichting van vermijdende symptomen en 
de afgestompte emoties; 

 
MAO Inhibitors - reductie van indringende symptomen; 

- minder geschikt voor de vermijdende symptomen en de 
hyperarousal in het algemeen; 

 
Serotonerge medicatie - reductie van vermijdende symptomen; 

 
 

Adrenerge agonist of blocking agent o.a. lithium en carbamazepine 
- effectief in het beheersen van impulsen; 
 

Adrenerge beta-blocker propranolol 
- werkt tegen hyperarousal in het sympathisch zenuwstelsel; 
- effectief tegen angstsymptomen en paniekaanvallen. 

N.B.: Medicatie voor PTSS wordt vaak gebruikt ter behandeling van comorbiditeit zoals angst, depressie, schuld, 
woede. 
 

 

Cognitieve therapieën 

Cognitieve therapieën zijn gericht op het veranderen van disfunctionele schema’s die als 

gevolg van de traumatische ervaring zijn ontstaan. De betekenis die de traumatische 

gebeurtenis heeft moet door de therapie gewijzigd worden. Resick en Schnicke (1992) 

ontwierpen de Cognitive Processing Theory (CPT), waarin cognitieve schema’s door psycho-

educatie, rationele zelfanalyse, het opschrijven van de ervaringen en het bijstellen van 

disfunctionele overtuigingen hersteld worden. Bij slachtoffers van seksueel geweld testte deze 

methode positief: na een periode van zes maanden trad een significante vermindering van de 

symptomen. Marks et al. (1998) vergeleken bij een diverse groep getraumatiseerden 

cognitieve therapie met exposure en relaxatietherapie, waarbij tevens één groep zowel 

cognitieve als exposuretherapie ontving. Hieruit bleek dat zowel cognitief herstructureren als 

exposure positieve effecten hadden op de PTSS-symptomen, meer dan de effecten van de 

relaxatietechnieken. De combinatie van exposure en cognitieve therapie leverde niet meer 

resultaten op dan alleen exposure of cognitieve therapie (De Boer, in press).  
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Exposure-technieken 

De exposure-technieken vinden hun oorsprong in de leertheorie. Geconditioneerde stimuli die 

angst oproepen moeten uitgedoofd worden door blootstelling aan die stimuli, net zolang totdat 

de angst vermindert of zelfs verdwijnt (De Boer, in press). Belangrijke gedachte achter deze 

vorm van therapie is dat PTSS niet alleen angst voor traumagerelateerde stimuli omvat, maar 

vooral angst voor de herinnering van het trauma (Rothbaum & Foa, 1992; in Meichenbaum, 

1994). Hieruit volgt dat behandelingen die de cliënt blootstellen aan die angstige 

herinneringen - imaginair of in vivo - verandering teweeg zullen brengen. Exposure-

therapieën hebben vooral vermindering in de zogenoemde positieve symptomen 

bewerkstelligd zoals psychofysiologische arousal, schrikreacties, indringende gedachten en 

herinneringen, nachtmerries en woede. Reductie in de negatieve symptomen, zoals psychische 

afstomping, vervreemding en verminderd affect, zijn in mindere mate bewezen.  

In een vergelijking van Direct Therapeutic Exposure (DTE) met reguliere gesprekstherapie bij 

behandeling van veteranen met PTSS (Boudewyns & Hyer, 1990; in De Boer, in press) was 

een grotere verbetering in algemeen welbevinden in de DTE-groep te constateren na drie 

maanden dan in de controlegroep. Boudewyns & Hyer (1990) stellen echter in een andere 

publicatie van hun onderzoek dat bij DTE weliswaar meer succesgevallen te melden zijn, 

maar dat er ook meer uitvallers zijn. 

Een ander voorbeeld van een exposure-techniek is flooding, waarbij de cliënt geconfronteerd 

wordt met de herinnering van het trauma op een denkbeeldige manier. Vaak wordt deze 

techniek gecombineerd met een relaxatieoefening, zodat de cliënt aanleert zich te ontspannen 

na het herbeleven van het trauma (Comer, 1999). Cooper & Clum (1989) onderzochten of 

Imaginal Flooding effect had op een groep Vietnamveteranen vergeleken met een 

standaardbehandeling. Zij rapporteren dat flooding een significant effect heeft op 

vermindering van PTSS-symptomen, maar geen effect op het voorkomen van depressie. 

In een review van exposure-technieken bij veteranen stellen Frueh, Turner & Beidel (1995) 

dat exposure succes heeft wat betreft het verminderen van ongewenste herbelevingen en doen 

afnemen van spanning, wanneer exposure tenminste zo wordt toegepast dat er sprake is van 

uitdoving binnen één exposuresessie. Zij zijn van mening dat geen bewijs bestaat voor het feit 

dat exposure ook vermijdingsgedrag wegneemt. Ook emotionele verdoofdheid vermindert 

niet door exposure (De Boer, in press).  
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Cognitieve gedragstherapieën 

Cognitieve gedragstherapieën combineren cognitieve herstructurering met exposure. Zo is 

Stress Inoculation Therapie (SIT) een verzameling zelfhulpinterventies als psycho-educatie, 

aanleren van ontspanningstechnieken en de gedachtestop waarmee het trauma hanteerbaar 

wordt gemaakt (De Boer, in press). In een vergelijking van SIT met imaginaire exposure (Foa 

et al., 1991; 1999) is opvallend dat SIT direct na de behandeling het meeste effect geeft, maar 

dat exposure enkele maanden na de behandeling het meest effectief is in het terugdringen van 

PTSS-symptomen bij slachtoffers van (seksueel) geweld. Ook heeft exposure meer effect op 

depressie en angst dan SIT of een combinatie van SIT en exposure (De Boer, in press). 

Een andere vorm van cognitieve gedragstherapie is Trauma Management Therapy (TMT), 

waarbij sessies van imaginaire exposure worden gevolgd door oefensessies en emotie- en 

sociale vaardigheidstraining in groepsverband. Frueh et al. (1996) behandelden vijftien 

veteranen met TMT, waar na een behandeling van vier maanden significante verbeteringen te 

constateren waren wat betreft ‘algemene angst’, flashbacks, nachtmerries en sociaal 

functioneren. Opvallend gegeven is dat de zelfbeschrijvingen van veteranen geen 

verbeteringen toonden na de behandeling met TMT. Hiervoor gaven Frueh et al. (1996) de 

verklaring dat een groot aantal van hen verwikkeld waren in een proces om financiële 

tegemoetkoming te krijgen voor hun PTSS-klachten en daardoor geneigd waren de klachten te 

overdrijven. 

 

Gezinstherapie of Partnerrelatietherapie 

Alhoewel farmacotherapie, cognitieve therapie en exposure-technieken deels verlichting van 

symptomen geven, wordt aangenomen dat veteranen met PTSS niet volledig kunnen genezen 

van de stoornis met alleen de hulp van deze technieken. Belangrijk is dat tevens inzicht 

verkregen wordt in hun uitzendervaringen en de gevolgen van die ervaringen in hun dagelijks 

leven. Pogingen om gevoelens te uiten en inzicht te verkrijgen worden in sommige gevallen 

ondernomen in gezinstherapie of partnerrelatietherapie. De symptomen van de stoornis zijn 

immers duidelijk zichtbaar voor de gezinsleden, die er tevens door beïnvloed worden (Comer, 

1999).  
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Groepstherapie 

Inzicht kan eveneens verkregen worden in groepstherapie, waar veteranen leren ervaringen en 

gevoelens te delen, inzicht te verkrijgen en sociale steun te geven. Bovendien heeft deze 

techniek het voordeel dat gebeurtenissen gemakkelijker voor de geest te halen zijn en 

gevoelens onder ogen gezien kunnen worden door het interactieve element (Comer, 1999). 

Er bestaan verschillende vormen van groepstherapie, zoals crisisinterventie, rap groups en 

survivor groups. Sommige groepen kunnen een open einde hebben, richten zich op 

psychoeducatie of op het herbeleven van het trauma, terwijl andere groepen meer 

gestructureerd of taakgericht zijn, een focus hebben op interpersoonlijke processen of 

copingvaardigheden. Ongeacht de vorm dient de groepstherapie bepaalde therapeutische 

doeleinden.  De groep helpt het gevoel van isolatie en de gedachte de enige te zijn tegen te 

gaan en helpt gevoelens van schaamte, schuld en zelfverwijt te verminderen. De 

aanwezigheid van mensen met dezelfde of gelijke traumatische ervaringen bewerkstelligt de 

genezing ervan door het opbouwen van een band en het normaliseren van de gebeurtenissen 

(Meichenbaum, 1994). 

 

Een bijzondere vorm van groepstherapie, is het lotgenotencontact. Lotgenotencontact is het 

contact tussen mensen met dezelfde ervaringen. Op basis van wederzijdse betrokkenheid en 

gelijkwaardigheid wisselt men ervaringen, tips en praktische informatie uit en biedt men 

elkaar herkenning, erkenning, aandacht en emotionele en praktische steun. Bepaalde 

mechanismen treden tijdens lotgenotencontact in werking, die positieve veranderingen 

teweegbrengen in de gevoelens en gedragingen van de mensen.  Door met mensen in contact 

te komen met vergelijkbare ervaringen treedt normalisering op: er wordt ontdekt dat men niet 

de enige is met het probleem, waardoor het gevoel ‘de enige’ te zijn vermindert. In het contact 

is sprake van zelfonthulling: het uitwisselen van persoonlijke informatie geeft een gevoel van 

opluchting en een toename van zelfkennis. Een ander mechanisme is het helperprincipe, dat 

ontstaat doordat men in een groep lotgenoten anderen steunt door tegelijkertijd kennis uit te 

wisselen en de gevoelens van de ander te bevestigen. Hierdoor worden het zelfrespect, het 

zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde verhoogd. Door een positief voorbeeld voor 

elkaar te zijn, het mechanisme observatie, leert men van elkaar. De persoonlijke effectiviteit 

wordt vergroot omdat men ziet dat het de moeite waard kan zijn het eigen gedrag te 

veranderen. Sociale vergelijking helpt de eigen problemen en situatie te relativeren. 

Identificatie met andermans problemen en gedragingen leidt tot het verkrijgen van inzicht in 

de eigen situatie, mogelijke oorzaken en oplossingen. Dit zet aan tot zelfontdekking en 
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zelfconfrontatie. Het overnemen van de groepsideologie helpt een kader te geven aan 

gevoelens van verwarring. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn voor 

zelfhulpgroepen de voornaamste bron van informatie. Ieder die een bepaalde ervaring heeft 

opgedaan, bezit ervaringskennis, terwijl de ervaringsdeskundige – de begeleider – de eigen 

ervaring van een afstand kan bekijken en deze in een breder verband plaatsen (Meerdink, 

1996). 

 

Interapy 

Een geheel nieuwe en eigentijdse manier van behandelen vormt ‘Interapy’. Interapy is een 

behandeling voor posttraumatische stress op internet. De afdeling Psychologie van de 

Universiteit van Amsterdam biedt aan veteranen via internet de mogelijkheid zich te laten 

behandelen voor PTSS. Naast behandeling worden de gegevens over de participatie aan de 

behandeling en het proces dat de cliënt doormaakt tijdens de behandeling gebruikt om te 

onderzoeken in welke mate het internet geschikt is als therapievorm. Dit wordt bijgehouden 

door middel van vragenlijsten. De procedure is als volgt: allereerst krijgt de cliënt na 

aanmelding op internet het verzoek een aantal psychologische vragenlijsten in te vullen, 

waarna de online diagnostische screening beoordeelt of de persoon in aanmerking komt voor 

behandeling. De aanmelder komt onmiddellijk te weten of de behandeling voor hem/ haar 

geschikt is. Als dit niet het geval is, wordt een doorverwijzing gegeven. De behandeling 

bestaat uit het maken van schrijfopdrachten op basis van instructies van een begeleider via 

internet. De therapie duurt vijf weken, waarin men tien essays schrijft over de gebeurtenis die 

men heeft meegemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van schrijven sterk kan 

worden vergroot door in een bepaalde volgorde te schrijven, waarop deze behandeling is 

ingedeeld: zelfconfrontatie, herstructurering en afscheid (http://interapy.psy.uva.nl; website 

interapy).  

Het effect van de behandeling wordt gemeten met vragenlijsten die voor aanvang, direct na en 

zes weken na afloop van de behandeling afgenomen worden. Voor traumaspecifieke 

symptomen wordt de Schokverwerkingslijst (Kleber & Brom, 1992; in Pilotonderzoek 

Interapy, 1999) gebruikt. Met de Symptom Checklist ’90 (Arrindell & Ettema, 1986) worden 

veranderingen in algemene psychopathologie gemeten. De invloed die de behandeling heeft 

op de stemming van de cliënten wordt gemeten met de Profile of Mood States (POMS; Wald 

& Mellenberg, 1990; in Pilotonderzoek Interapy, 1999). Tevens wordt de Nederlandse 

Motivatie Lijst (NML; Keijsers, Schaap, Hoogsteyns & Kemp, in druk; in Pilotonderzoek 



 23

Interapy, 1999) afgenomen om het effect van de Interapy-behandeling vast te stellen 

(Onderzoeksgroep Interapy, 1999).  

 

In augustus 1999 werden door de Onderzoeksgroep Interapy de eerste resultaten van de 

behandeling van PTSS via internet bekendgemaakt. Het ging om een pilotonderzoek dat 

uitgevoerd werd onder twintig getraumatiseerde studenten met symptomen van PTSS. Hieruit 

kwam naar voren dat alle deelnemers grote verbeteringen vertoonden in hun psychisch 

functioneren en afname van de traumagerelateerde klachten. Bij één van de deelnemers 

hielden de verbeteringen bij het follow-up onderzoek (zes weken na afloop van de 

behandeling) geen stand. De positieve effecten waren groter dan in face-to-face 

behandelingen met een vergelijkbaar protocol. De deelnemers die voor aanvang hoog 

scoorden op vermijdingssymptomen en die tevens de anonimiteit van Interapy op prijs stelden 

vertoonden de meeste verbetering. Dit zijn tevens de personen die zich als gevolg van hun 

angstklachten of uit angst voor stigmatisatie niet zullen aanmelden bij de reguliere 

gezondheidszorg. De laagdrempeligheid van internet kan voor deze mensen een uitkomst 

bieden (Onderzoeksgroep Interapy, 1999).  

 

 

3.3 Aanbod van nazorg 

 

Bramsen et al. (1997) hebben naast de behoefte aan nazorg onder jonge veteranen en hun 

partners en gezinsleden ook verschillende zorginstellingen voor veteranen en het huidige 

zorgaanbod onderzocht. In deze paragraaf zal alleen in worden gegaan op de zorginstellingen 

die te maken hebben met jonge veteranen, aangezien er instellingen bestaan speciaal gericht 

op oude veteranen, die niet van toepassing zijn op de nazorg voor jonge veteranen. 

 

Zorginstellingen gericht op het behandelen van jonge veteranen 

De Afdeling Individuele Hulpverlening (AIH) van de Koninklijke Landmacht is een 

tweedelijnsvoorziening met vier hoofdtaken: (1) psychosociale hulpverlening, (2) consultatie 

aan andere hulpverleners (binnen en buiten Defensie), (3) psychologische ondersteuning voor, 

tijdens en na uitzendingen en (4) preventie. De AIH onderscheidt vijf behandelmethoden:  

begeleiding,  individuele psychotherapie,  groepsgedragtherapie,  partnerrelatietherapie en  

gezinstherapie. In de jaren zeventig kwamen regelmatig actieve militairen in behandeling die 

in 1945-1950 waren ingezet in het voormalig Nederlands-Indië en Korea. Vervolgens in de 
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jaren tachtig waren regelmatig voormalig UNIFIL-militairen in behandeling bij de AIH. Op 

het moment van het onderzoek kwamen slechts enkele aanmeldingen per jaar van deze groep. 

In de periode augustus 1990 - oktober 1996 behandelde de AIH in totaal 489 (ex)militairen 

voor uitzendingsgerelateerde problematiek. Hieronder bevonden zich 252 veteranen. De duur 

van behandeling was bij Libanon-gangers gemiddeld 23 gesprekken. De indruk bestaat dat de 

behandelduur nu korter is: gemiddeld vijf à tien gesprekken. Mogelijk speelt hierbij de timing 

een rol: nu is men er vroeger bij dan ten tijde van de Libanon-gangers. Opvallend is tevens dat 

niet altijd sprake is van schokkende gebeurtenissen, meer van langdurige stress. Hierdoor lijkt 

een beperkt aantal gesprekken, waarin de periode wordt doorgenomen en gevoelens 

uitgesproken, voldoende. 

De Sociaal Medische Dienst (SMD) van de Koninklijke Marine begeleidt en behandelt 

militairen die vanwege medische, psychische en/ of sociale problematiek langdurig niet 

inzetbaar zijn of dreigend dienstongeschikt. Bij een periode van vier weken ziekteverzuim 

wordt een militair organisatorisch overgeplaatst naar de SMD. Een onderdeel van de SMD is 

de groep Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), waar militairen met psychische klachten 

behandeld worden. Veteranen kunnen in principe terugvallen op de SMD, maar in de praktijk 

gebeurt dit zelden tot nooit. Wanneer veteranen contact opnemen met de SMD wordt in eerste 

instantie de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) ingeschakeld.  

De Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) van de Koninklijke Luchtmacht is een 

tweedelijns geestelijke gezondheidsinstelling met vier hoofdtaken: (1) behandeling en 

begeleiding van individuele militairen met psychosociale problematiek gerelateerd aan de 

bedrijfscontext van de KLu, (2) keuringen ter bepaling van de functie- of dienstgeschiktheid 

van militair personeel, (3) consultatie en (4) beleidsadvisering. De AGGZ richt zich op 

kortdurende, directieve individuele psychotherapie of partnerrelatie- of gezinstherapie. Voor 

langdurige therapie of groepstherapie wordt verwezen naar de burgerhulpverlening. Op 

jaarbasis heeft de AGGZ vijf à tien personen in behandeling voor uitzendingsgerelateerde 

problematiek. Behandeling van veteranen vindt niet of nauwelijks plaats. 

De Afdeling Psychiatrie van het Centraal Militair Hospitaal werkt voor alle krijgsmachtdelen 

en werkt samen met de afdelingen geestelijke gezondheidszorg van de krijgsmachtdelen. 

Deze afdeling Psychiatrie houdt zich bezig met de tweede en derdelijnsbehandeling van 

posttraumatische stoornissen die (ex)militairen hebben opgelopen tijdens uitzendingen. Er 

wordt nauw samen gewerkt met de polikliniek psychotraumatologie van de Divisie 

Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. De volgende behandelvormen worden 

geboden: debriefing en begeleiding van voortijdig gerepatrieerde militairen, ambulant-
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poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling in groepsverband en klinische behandeling. De 

zorgverlening aan jonge veteranen bestaat vooral uit deeltijdbehandeling, te weten een 

eendaagse dagbehandeling.  

De Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) heeft als doel het bevorderen van de hulp- en 

dienstverlening aan veteranen en het stimuleren van activiteiten gericht op de 

maatschappelijke erkenning van veteranen.  

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) is direct na 

afloop van de Tweede Wereldoorlog opgericht om de belangen te behartigen van 

Nederlanders die in en door de militaire dienst blijvende nadelige gevolgen, van fysieke en/ of 

psychische aard, heeft opgelopen. De BNMO behandelt voornamelijk oude veteranen van de 

Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea, maar stelt zich 

steeds meer open voor jonge veteranen, bijvoorbeeld UNIFIL-ers, met speciale programma’s 

zoals lotgenotencontact. 

De Stichting BNMO-Centrum is officieel opgericht in 1982 en organiseert vijf- en tiendaagse 

nazorgprogramma’s voor de leden van de BNMO, die erop zijn gericht oorlogservaringen te 

verwerken, beter leren functioneren met een lichamelijke handicap en stimuleren van 

persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. Een belangrijk deel van ieder programma is het 

lotgenotencontact. Het BNMO-Centrum gebruikt haar expertise ook voor militairen en 

veteranen die geen lid van de BNMO zijn. In 1996 zijn in samenwerking met de Sociale 

Coördinatie Commissie (SCC) van de Dutchbat III (lichting van UNPROFOR in 1995 naar 

Srebrenica, Bosnië) bijeenkomsten in het BNMO-Centrum georganiseerd, die één middag 

duurden en onderdeel uitmaakten van de terugkeerdagen die de SCC had georganiseerd. In 

het BNMO-Centrum vond voorlichting en een ontmoeting met oudere veteranen plaats. In 

samenwerking met de SDV worden nieuwe programma’s ontwikkeld voor niet-leden. Tevens 

vindt er een begeleidingsprogramma plaats voor voormalig UNIFIL-militairen.  

 

Naast deze instellingen gericht op (ex)militairen komen voormalig militairen vaak ook terecht 

bij de algemene hulpverleningsinstellingen zoals RIAGG en huisarts. In sommige gevallen is 

dit ook de bedoeling van de veteranen, omdat de huisarts gezien wordt als vertrouwd en 

onafhankelijk en objectief. Hier bestaat echter geen aparte registratie van behandelde 

veteranen, zodat onduidelijk is om hoeveel jonge veteranen dit gaat. 
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Verwachting van de ontwikkeling in zorgbehoefte 

Vanaf 1990 heeft Nederland regelmatig geparticipeerd in Vredesmissies. Als Nederland op 

deze schaal militairen blijft uitzenden, vergroot de groep jonge veteranen zich jaarlijks met 

honderden. Een concrete schatting van de aantallen jonge veteranen met een zorgbehoefte is 

moeilijk te maken. In het onderzoek van Bramsen et al. (1997) is aan de diverse 

zorginstellingen de vraag voorgelegd welke verwachting zij hebben ten aanzien van de 

toekomstige zorgbehoefte onder veteranen. Naar aanleiding van de resultaten van het 

onderzoek van Bramsen et al. (1997) zijn wel een aantal factoren te onderscheiden die de 

zorgbehoefte kunnen beïnvloeden: 

- de mate waarin Nederland aan internationale vredesoperaties deelneemt en hoe groot de 

risico’s verbonden aan deze operaties zijn; 

- de maatschappelijke erkenning voor de Nederlandse deelname aan een operatie; 

- de verandering van mentaliteit ten aanzien van psychische problematiek: binnen de 

militaire organisatie zowel als in de samenleving lijkt men hier meer open voor te staan, 

wat ertoe zou kunnen leiden dat veteranen eerder hulp zoeken; 

- de Beroeps Bepaalde Tijd (BBT-ers) bij de KL hebben over het algemeen een lagere 

opleiding genoten en er schijnt onder deze groep meer psychosociale problematiek 

aanwezig te zijn, waardoor de kwetsbaarheid voor aanpassings- en verwerkings-

problematiek groter kan zijn; 

- in het geval van BBT-ers die bijtekenen en pas op dertigjarige leeftijd de dienst verlaten 

bestaat er kans op problemen met het vinden van ander werk in de maatschappij; 

- er bestaat mogelijk een grote groep actieve militairen die geen professionele hulp zoekt uit 

angst voor nadelige consequenties voor de carrière, waardoor de hulpvraag wordt 

uitgesteld; 

- tot nu toe liep het luchtmachtpersoneel tijdens de uitzendingen weinig risico’s: wanneer in 

de toekomst dit personeel zwaardere taken krijgt, kan dit leiden tot een toename in 

zorgbehoefte; 

- men signaleert een toename in het aantal hulpvragen van de naoorlogse generatie, 

mogelijk doet zich hetzelfde voor bij de kinderen van jonge veteranen. 
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3.4 Conclusie 

 

De behoefte aan nazorg is de behoefte van veteranen die het meest beschreven is. Al vanaf het 

moment van terugkomst van de UNIFIL-militairen hebben verschillende onderzoeken het 

psychisch en lichamelijk welzijn van de militairen geïnventariseerd. Een groot scala aan 

lichamelijke en psychische klachten werd hierdoor bevonden door de onderzoeken, één 

waarvan de posttraumatische stress stoornis. Het is bekend dat na het ervaren van schokkende 

gebeurtenissen de stoornis of symptomen ervan zich kunnen voordoen. In de loop der jaren 

zijn verschillende behandelmethoden gebruikt in het reduceren van deze klachten met elk 

verschillende effecten. Vanuit het Ministerie van Defensie en de burgerhulpverlening houden 

verschillende instanties zich bezig met het behandelen van militairen en veteranen met 

psychische en lichamelijke klachten naar aanleiding van hun deelname aan een vredesmissie. 

Deze instellingen identificeren een aantal factoren die de zorgbehoefte van militairen en 

veteranen in de toekomst kunnen beïnvloeden. De zorgbehoefte van veteranen kan dankzij 

deze onderzoeken gezien worden als een wezenlijke en belangrijke behoefte van veteranen, 

waarmee zelfs jaren na de uitzending rekening mee gehouden dient te worden. 
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HOOFDSTUK 4 

 
BEHOEFTE AAN ERKENNING & WAARDERING 

 

 

‘Humanistisch Raadsman Bart Hetebrij beaamt dat erkenning de sleutel is tot het 

 verwerkingsproces. “Om het echt af te sluiten heb je een stuk erkenning nodig. Want 

 alleen dan kun je erover praten en het een plek geven. [Srebrenica] is een besmette 

 periode. Er is een toneelstuk over gemaakt, lafheid is daarin het minste verwijt. Maar 

 ook dat er meegewerkt zou zijn aan oorlogsmisdaden. Die verwijten hebben Indië-

 veteranen ook gehad. Daar zit ook de parallel: het gebrek aan maatschappelijke 

 erkenning.” ’ 
Checkpoint, (1)1, 2000. 

 

 

4.1 Erkenning & Waardering 

 

Maatschappelijke erkenning is een begrip dat gebaseerd is op subjectieve componenten, 

waarop allerhande ongelijksoortige factoren van invloed zijn, en wat afhankelijk is van het 

perspectief van waaruit het begrip bekeken wordt. Het is van belang deze begrippen duidelijk 

te omschrijven alvorens hen te gebruiken. Het erkennen van veteranen betekent dat 

geaccepteerd wordt dat deze mensen hebben gediend in oorlogsomstandigheden en dat zij in 

die omstandigheden allerlei ervaringen hebben opgedaan. Het woord erkenning betekent 

letterlijk acceptatie, toegeven dat iets is gebeurd. Echter, het woord erkenning heeft een 

tweede betekenis meegekregen in de zin van ‘waardering’, waardoor het niet langer gaat om 

het erkennen van, maar om het erkennen voor. Erkenning voor veteranen betekent hier zowel 

acceptatie van het feit dat deze mensen hebben gediend in oorlogsomstandigheden, als 

waardering voor hun inzet in die omstandigheden. Het Beleidsplan Jonge Veteranen van het 

Veteraneninstituut (2000) verbindt de twee begrippen tot één: “Het begrip ‘maatschappelijke 

erkenning en waardering’ zal  worden getypeerd als een algemeen bewustzijn, waarin is 

vervat de mate waarin mensen in de samenleving, onafhankelijk van een eventuele 

betrokkenheid bij de krijgsmacht of de veteranenthematiek, positief reageren op de actuele, 

recente en (vooral) historische inzet van militairen, en de offers die daarbij werden gebracht”.   
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4.2 Studies naar erkenning en waardering 

 

Uit onderzoeken naar oude veteranen kwam naar voren dat de thema’s erkenning, waardering 

en respect van groot belang zijn (Bramsen et al., 1997). “Men vraagt erkenning om het feit dat 

men indertijd op basis van wettig genomen besluiten eenvoudig zijn militaire plicht heeft 

gedaan. Daarnaast vraagt men om erkenning van de gevolgen van verschillende aard die men 

thans ondervindt” (Van der Mei, 1989, pp. 10-11). Veel van deze veteranen voelen zich 

miskend, in de steek gelaten en hebben behoefte aan begrip voor wat zij hebben ervaren en de 

consequenties die zij hiervan ondervinden. Het ontvangen van financiële hulp of vergoeding 

had voor hen een dubbele betekenis: naast een tegemoetkoming voor de blijvende schade die 

hen door hun ervaringen zijn bijgebleven gaf dit hen erkenning voor het feit dat zij offers 

hadden gebracht en toonde dit solidariteit en begrip (Bramsen, Klaarenbeek & Van der Ploeg, 

1995b; Weerts et al., 1995). Grinker en Spiegel (1945) beschreven al in 1945 in hun klassieke 

werk over de gevolgen van oorlogsstress bij soldaten dat de voornaamste behoeften van 

veteranen de behoefte aan steun en begrip van hun persoonlijke en sociale omgeving en de 

behoefte aan erkenning en sociaal-economische steun van de kant van de overheid zijn.  

 

Erkenning vanuit de maatschappij is onderhevig aan een aantal factoren. In geval van 

oorlogen en andere vormen van militair optreden, waarvan achteraf de juistheid, 

rechtvaardigheid en succes in brede lagen van de samenleving omstreden zijn, vindt er een 

vorm van verdringing vanuit het collectieve geheugen plaats. Resultaat daarvan is dat de 

prestaties en offers van de (ex)militair, hoezeer die ook gebracht zijn met de beste 

bedoelingen, in belangstelling zullen dalen, worden genegeerd en zelfs – voor hen in het 

ergste geval – worden ontkend of negatief gewaardeerd. Dit leidt bij de (ex)militairen zelf tot 

gevoelens van onvrede en frustratie (Koepelbestuur Veteraneninstituut, 2000). Naast het feit 

dat de oorlog of militaire actie in de ogen van de maatschappij ‘goed’ of ‘fout’ is, dus het feit 

of de maatschappij zich de militaire acties wíl herinneren, hangt erkenning ook af van het feit 

of de maatschappij zich deze acties nog wel kán herinneren. Met andere woorden: het is een 

kwestie van ‘goed’ versus ‘fout’ zowel als een kwestie van ‘groot’ versus ‘klein’. Libanon 

was een ‘kleine’ oorlog met beperkte Nederlandse inbreng, die weinig succesvol afgesloten 

moest worden. De gebeurtenissen in Bosnië en de genocide in Srebrenica in juli 1995 is hier 

eveneens een voorbeeld van. Het optreden van de VN en de rol van Dutchbat kan beschouwd 

worden als mislukt. Bosnië en de Nederlandse betrokkenheid zouden hierdoor het liefst 

vergeten en verdrongen worden. Echter daar waar alle politieke en wetenschappelijke 
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analyses zich richten op de mislukking en de factoren die daartoe geleid hebben, zal de 

individuele (ex)militair vooral stil willen staan bij het goede werk dat  hij of zij verricht heeft 

en zal daarvoor maatschappelijke erkenning verlangen (Koepelbestuur Veteraneninstituut, 

2000).  

 

Maas en Hopman (1999) onderscheiden vanuit de literatuur verschillende soorten erkenning 

met elk een eigen functie voor veteranen. Ten eerste bestaat de behoefte aan maatschappelijke 

erkenning, hetgeen hierboven aan de hand van verschillende studies is beschreven. De 

Stichting Dienstverlening Veteranen schrijft in haar beleidsplan dat “bij de verwerking van de 

gevolgen van het dienen onder oorlogsomstandigheden de wijze waarop de omgeving reageert 

belangrijk is. Het ondervinden van respect en waardering voor de bereidheid om in het belang 

van vrede en veiligheid in de wereld risico’s te lopen is een voorwaarde om de nadelige 

gevolgen zo beperkt mogelijk te houden” (Beleidsplan S.D.V., 1998-2002). 

De tweede vorm van erkenning is de sociale erkenning. Men zal, juist wanneer 

maatschappelijke erkenning uitblijft, individuele erkenning van leed zoeken in het verkrijgen 

van uitkeringen of in het hebben van psychiatrische symptomen (Schreuder, 1994). Het 

verkrijgen van financiële vergoedingen zoals uitkeringen, vrijstellingen, abonnementen, 

voorrang bij bepaalde voorstellingen et cetera, is een directe materiële erkenning van de 

ervaringen die de veteranen hebben doorgaan. Uit onderzoek van Begemann en Van der Ploeg 

(1989) blijkt dat aanvragers van een uitkering op grond van hun oorlogservaringen dit meer 

als een sociale erkenning beleven dan als een juridisch-financiële procedure. 

Een andere vorm van directe materiële erkenning bestaat uit het verlenen van 

onderscheidingen na een missie, alhoewel verschillende meningen bestaan over het soort 

onderscheiding dat gegeven wordt naar aanleiding van ervaringen tijdens de missie. 

‘Eigenlijk, vindt hij, zouden de militairen van Dutchbat 3, net als Libanon-gangers, 

 een ster moeten krijgen op hun medaille vanwege ervaringen met beschietingen. Niet 

 vanwege de onderscheiding op zich. “Maar het zou een stuk erkenning zijn. En een 

 stuk waardering van Defensie aan ons. Ook ten opzichte van andere eenheden die ons 

 een stelletje laffe honden noemen.”’ 
Soldaat 1 Martin van der Zwan in Oplinie, (8)5,  juli 1996. 

 

Ten derde bestaat de behoefte aan een eigen erkenning. Iedere groep oorlogsgetroffenen heeft 

een eigen verleden en daarmee behoefte aan een eigen erkenning voor die unieke ervaringen 

(Withuis, 1992; 1994). Alhoewel onderlinge overeenkomsten bestaan tussen verschillende 
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groepen getroffenen, is het van belang voor de betrokkenen dat het unieke van hun ervaringen 

wordt gewaardeerd. 

Ten vierde is erkenning van negatieve gevoelens en de herkenning van soortgelijke 

ervaringen, vragen en gevoelens bij anderen voor oorlogsgetroffenen van groot belang. Een 

onbevooroordeeld luisteraar of lotgenoot, iemand die niet classificeert of analyseert, schept 

veiligheid. Als een luisteraar daarentegen het verhaal in hokjes opdeelt, vernietigt dit het 

vertrouwen van de verteller. 

 

 

4.3 Onderzoek naar maatschappelijke waardering voor veteranen 

 

In mei 2000 heeft Bureau Lagendijk in opdracht van Stichting Dienstverlening Veteranen 

(SDV) onder 1.002 Nederlanders van 18 jaar en ouder een onderzoek uitgevoerd met als 

thema maatschappelijke waardering voor veteranen. Hieruit kwam naar voren dat het 

merendeel van de respondenten op de hoogte was van de inzet van de Nederlandse militairen 

in het verleden. Aangezien erkenning en waardering voor jonge veteranen wordt behandeld, 

zal alleen de informatie over de bekendheid met de vredesmissies besproken worden. Wat 

betreft de inzet van Nederlandse militairen in voormalig Joegoslavië, 1992-heden, was 94% 

op de hoogte, 62% van de respondenten was bekend met de inzet in Libanon 1979-1985 en 

51% met de inzet van Nederlandse militairen in Cambodja 1992-1993. 

 

Naast bekendheid met de inzet van Nederlandse militairen in verschillende oorlogen en 

vredesmissies werd de respondenten gevraagd naar hun mening over de hoeveelheid 

maatschappelijke waardering voor Nederlandse militairen die deelnamen aan verschillende 

missies. Voor militairen uit Joegoslavië vond 36% van de respondenten dat er genoeg 

waardering was, 13% was neutraal en 52% vond dat er niet genoeg waardering bestond voor 

deze militairen. 

Voor de inzet in Srebrenica vond 34% dat er genoeg waardering was, 14% was neutraal en 

52% vond het niet genoeg. In het geval van Libanon vond 28% dat er genoeg waardering 

bestond, 20% was neutraal en 52% vond dat er te weinig waardering was. 

Van de respondenten vond 23% dat er voor Cambodja-gangers genoeg waardering bestond, 

57% dat er niet genoeg maatschappelijke waardering was en 20% was neutraal. 

Wanneer de respondenten gevraagd werd naar hun persoonlijke waardering voor de 

Nederlandse militairen die aan verschillende missies deelnamen, kwamen de volgende 
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gegevens naar voren: in geval van Joegoslavië had 74%  (zeer) veel persoonlijke waardering, 

13% (zeer) weinig en was 13% neutraal; voor Libanon-gangers had 72% veel waardering, 

11% weinig en was 17% neutraal; de Srebrenica-militairen werden door 67% veel 

gewaardeerd, door 18% weinig en had 15% geen mening; en in het geval van Cambodja-

gangers had 63% veel waardering, 11% weinig waardering en was 27% neutraal. 

Tenslotte werd gevraagd of de rol die Nederland speelde in het conflict wel of niet eervol 

werd gevonden door de respondent. Hier bleek dat men de rol van Nederland in Libanon het 

meest eervol vond (66%), daarna de Nederlandse rol in Joegoslavië (63%), vervolgens die in 

Cambodja (56%) en als laatste de Nederlandse rol in het conflict in Srebrenica (53%). In 

vergelijking met waardering voor andere maatschappelijke groepen scoren militairen die 

actief zijn in Kosovo een rapportcijfer 7,6 (schaal van 1 tot 10). Militairen in het algemeen 

krijgen als rapportcijfer van de respondenten een 7,1.  

 

Geconcludeerd kan worden op basis van deze gegevens dat de respondenten redelijk tot goed 

op de hoogte waren van Nederlandse inzet bij vredesmissies en dat de waardering van de 

respondenten voor de inzet van Nederlandse militairen in de vredesmissies eveneens redelijk 

is te noemen. Wel vinden de meeste respondenten dat de maatschappelijke waardering voor 

de missies niet genoeg is. 

 

 

4.4 Manifestatie van de behoefte aan erkenning in herdenken 

 

Maas en Hopman (1999) beschrijven dat volgens Schreuder (1995) herdenken de 

mogelijkheid bij uitstek is om grote gebeurtenissen en belangrijke data in de geschiedenis 

terug te brengen tot de persoonlijke ervaring van velen. Herdenken vervult een dubbele 

functie. Aan de ene kant is de herdenking van belang voor de samenleving. Door de 

getroffenen te herdenken wordt een bijdrage geleverd aan een volledige, ongecensureerde 

herinnering van het verleden, zodat de samenleving van het verleden kan leren en er vrede 

mee kan hebben. Dit betekent echter ook dat de samenleving geconfronteerd wordt met het 

verleden, wat heeft plaatsgevonden en waar de mens toe in staat kan zijn. Aan de andere kant 

is de herdenking belangrijk voor de betrokkenen zelf, voor wie het maatschappelijke karakter 

van belang is, maar voor wie de impact van de herdenking des te groter is door de eigen 

ervaringen. 
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De functies van herdenken 

Herdenken kan verschillende functies dienen. Zo kan herdenken zin geven aan wat gebeurd is 

en dienen als een sociaal platform voor rouwen (Summerfield, 1995). Bij herdenken staat 

rouw centraal (Schreuder, 1995): rouw om het verlies van dierbare anderen, maar ook rouw 

om de eigen geschiedenis (verlies van betekenis) en van de eigen jeugd. Een herdenking is 

enerzijds een maatschappelijke manifestatie die anderzijds kan bijdragen aan de persoonlijke 

verwerking. Deze persoonlijke verwerking kan versterkt worden door de ontmoetingsplaats 

die ontstaat door de herdenkingsbijeenkomst.  

Bastiaans (1985) benadrukt het therapeutische effect van de herdenking: “[Herdenken] is niet 

alleen een stilstaan bij de aangrijpende gebeurtenissen van het verleden, maar het is een 

doorleven ervan. Het is een ermee bezig zijn, een herbeleven, een hervoelen en daarmee ook 

een mogelijkheid tot verwerken van wat destijds niet verwerkt kon worden. Zonder dat blijft 

het verleden een onvoltooid verleden tijd”.  

Pomeroy (1998) ziet in haar studie eveneens dat het organiseren van nationale herdenkingen 

en het creëren van monumenten de functie van het emotioneel doorwerken van ervaringen 

terug. Hiernaast benoemt zij echter ook het stimuleren van culturele expressie als het 

terugwinnen van controle, waardoor mensen actief participeren in hun behandeling. 

De Vries (1996) vindt het van belang dat rituelen ontwikkeld worden die emoties ordenen en 

zelfhulpmogelijkheden organiseren, omdat dit de locus of control versterkt, wat het 

aanpassingsproces vergemakkelijkt. 

Een herdenking brengt een verzoening met zich mee (Van Iersel, 1998), die heden, verleden 

en toekomst met elkaar verbindt. Aangezien getraumatiseerde personen meer in het verleden 

leven, is het belangrijk om tijden met elkaar te verbinden. 

Bij een herdenking is eveneens sprake van een dialoog tussen ouderen en jongeren: de 

ouderen kunnen de jeugd voorlichten over wat in het verleden gebeurd is en de jongeren 

kunnen bij de geschiedenis betrokken worden en de link leggen tussen het verleden en de 

huidige samenleving (Romijn et al., 1994).  

Tenslotte duidt Godee (1986) aan dat het samen herdenken steun geeft: het betekent 

herkenning en wederzijdse erkenning. 
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4.5 Conclusie 

 

Erkenning en waardering vormen al vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke behoefte voor veteranen. De veteranen willen dat hun inzet onder oorlogs-

omstandigheden en de gevolgen van die inzet erkend worden en willen voor die inzet 

waardering krijgen. Erkenning kan op verschillende manieren gezien worden en is als zodanig 

op verschillende manieren beschreven. Er kan erkenning bestaan voor de specifieke missie en 

inzet, voor de negatieve gevoelens als gevolg van die inzet. Erkenning kan bestaan in een 

materiële vorm, zoals medailles en uitkeringen, en tenslotte bestaat er maatschappelijke 

erkenning. Die maatschappelijke erkenning is onderhevig aan factoren als de juistheid, 

rechtvaardigheid en het succes van de militaire inzet en uit zich in de waardering die de 

maatschappij heeft voor de veteranen. De maatschappelijke waardering blijkt uit onderzoek 

redelijk hoog en hoort volgens de Nederlandse bevolking zelfs hoger te zijn. Echter de 

behoefte van veteranen om erkend en gewaardeerd te worden blijft groot ondanks deze 

conclusies. Een verklaring hiervoor is dat de werkelijke hoogte van de maatschappelijke 

waardering niet overeenkomt met de waardering van de inzet van de veteranen van de 

schrijvende pers. Negatieve berichtgeving in de pers leidt bij de veteranen tot het gevoel niet 

erkend te worden door de maatschappij als geheel, waardoor de behoefte blijft. 

Een uiting van erkenning is het herdenken van de gebeurtenissen tijdens de oorlog of missie. 

Nederland kent nationale herdenkingen zoals de Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag 

en de herdenking van de capitulatie van Japan. Gebleken is dat de veteranen en 

oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hier elk 

jaar veel steun, erkenning en herkenning uit putten. Wat betreft jonge veteranen bestaat op 

nationaal niveau geen officiële herdenkingsdag voor de inzet die zij geleverd hebben voor de 

vredesmissies. Alhoewel op kleine schaal jonge veteranen hebben aangegeven in zekere mate 

behoefte te hebben aan herdenking van hun ervaringen, is niet bekend of dit de gehele groep 

betreft. Herdenken is een vorm van erkenning zoeken, waar zij behoefte aan zouden kunnen 

hebben en wat zou kunnen helpen bij het proces van aanpassing na de uitzending en de 

diensttijd. 
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HOOFDSTUK 5 
 

BEHOEFTE AAN SAMENKOMEN 
 

 

5.1 Behoefte aan Samenkomen 

 

Uit de studie van de DPKL (1987) naar de behoefte aan nazorg bij voormalig UNIFIL-

militairen, beschreven in de rapportage ‘Nazorg voor UNIFIL-veteranen’ (BNMO-Centrum, 

1997), komt onder andere naar voren dat lotgenotencontact een belangrijke behoefte vormt 

van het deel van de militairen die gebruik heeft gemaakt van nazorg. Lotgenotencontact is 

voor de instelling BNMO-Centrum één van de belangrijkste behandelings- en contactvormen 

voor veteranen (Veteraneninstituut, 2000). Het voorkomen van reünies van oude en jonge 

veteranen en het bestaan van een reünieregister bijgehouden door de Stichting 

Dienstverlening Veteranen, het voorkomen van veteranenverenigingen en de overkoepelende 

organisatie daarvan door het Veteranen Platform geven eveneens aanleiding tot de aanname 

dat samenkomen met voormalig collega’s en het uitwisselen van gedeelde herinneringen een 

behoefte van jonge veteranen vormt. 

 

 

5.2 Factoren van de behoefte aan samenkomen 

 

De behoefte aan sociaal contact met de voormalige groep kan bepaald worden door vele 

factoren. Allereerst wordt de initiële lidwording bepaald door de aantrekkelijkheid van de 

groep door nabijheid, contact en interactie (Remmerswaal, 1979). De jonge veteranen 

schijnen allen deze drie factoren nu te ontberen: velen zijn niet in de nabijheid van de 

voormalige groep, hebben geen (regelmatig) contact met de groep en daardoor geen interactie. 

Hierdoor zou hun behoefte om contact te hebben met de groep versterkt kunnen worden. 

Een andere factor in de lidwording is gelijkheid (Remmerswaal, 1979): gelijkheid in sociaal-

maatschappelijk opzicht, in leeftijd, in groepsdoel, in opvattingen en – wellicht het 

allerbelangrijkst voor de latere behoefte aan contact – de gelijkheid in ervaringen. Door die 

gelijkheid voelden zij zich aangetrokken tot de groep, werd de cohesie binnen de groep 

versterkt en leidt dit later tot een verhoogde behoefte aan contact met de groep. De gelijkheid 

in ervaringen is de band die zij blijven ervaren met de groep, waardoor zij later opnieuw in 
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contact willen treden met de groep. Groepscohesie versterkt tevens het vormen van een 

sociale identiteit naar het beeld van de groep (Hogg, 1996): de groepsidentiteit is een deel van 

het zelf geworden. Hierdoor blijft zelfs na vertrek van de groep een sterker gevoel van 

loyaliteit en betrokkenheid bestaan en zelfs sterkere gevoelens van verraad bij kritiek of 

verwaarlozing van de voormalige groep of groepsleden (Moreland & McMinn, 1999). 

Individuele factoren zoals duratie van groepslidmaatschap, de tijd die verstreek na vertrek en 

mogelijk ander groepslidmaatschap naast deze ook invloed kunnen uitoefenen op gevoelens 

van loyaliteit, betrokkenheid en verraad (Moreland & McMinn, 1999). Voor jonge veteranen 

zouden deze individuele factoren de duratie van de diensttijd kunnen zijn, de uitzending zelf 

of de aard van de ervaringen en de tijd tussen de uitzending en nu. 

 

 

5.3 Veteranenverenigingen 

 

Het contact met leden van de voormalige groep is vaak weggevallen. Echter, zoals de studie 

van de DPKL (1987) aangaf, blijft bij de veteranen de behoefte aan contact met leden van de 

voormalige groep of met mensen met overeenkomende ervaringen bestaan. In een 

veteranenvereniging kan men in contact treden met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen 

en herinneringen op te halen over die periode in hun leven. Daarnaast vervullen de 

verenigingen andere belangrijke functies zoals belangenbehartiging. Het feit dat Nederland 

vele veteranenverenigingen telt, is een sterke indicatie dat de behoefte aan contact met 

lotgenoten en de behoefte aan samenkomen leeft onder veteranen. 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden verscheidene veteranenverenigingen opgericht. 

Vanuit een gemeenschappelijk referentiekader – ervaringen opgedaan tijdens de oorlog –  

ontstaat een behoefte aan een samenkomen met oud-strijdmakkers. In eerste instantie fungeert 

het samenkomen voor het herdenken van kameraadschap, collegialiteit, saamhorigheid en het 

vervullen van een plicht. De wens om gevallen kameraden te herdenken is meestal het begin 

van meer bestendige contacten (Vos, 1996). Zo ontstonden vlak na het einde van de Tweede 

Wereldoorlog de Bond van Oud-Stoottroepers (1946), de Vereniging van Oud-strijders van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ (1947), de Bond van Oud-strijders (1947) en 

het Veteranenlegioen Nederland (1951). De verenigingen kenmerkten zich vooral door hun 

sterk categoriale karakter: ze zijn veelal georganiseerd per krijgsmachtdeel, bataljon, lichting 

speciale eenheid, regiment, wapen of dienstvak. 



 37

Ander onderscheid wordt gemaakt in veteranen van de ene oorlog of van een andere, tussen 

manschappen of officieren, tussen moedigen of niet zo moedigen en combattanten en non-

combattanten (Thoenes, 1991; in Vos, 1996). Aanvankelijk waren deze verenigingen niet 

meer dan reünieclubjes waar gezelligheid en ontmoeting de bovenhand voerden. Hoewel de 

ontmoeting, het ophalen van herinneringen, het zoeken van steun bij elkaar en het gedenken 

van gevallen kameraden belangrijke functies zijn binnen de veteranenverenigingen, streven zij 

ook hogere doelen na zoals het opwekken en levendig houden van het nationaal bewustzijn en 

de bevordering van eenheid en saamhorigheid in vaderlandslievende zin; de behartiging en 

bevordering van de materiële, geestelijke en maatschappelijke belangen van zijn leden in hun 

hoedanigheid van oud-militair en door dienstverrichtingen invalide geraakte militairen en zo 

nodig van hun weduwen en wezen, en de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van 

militaire dienstverrichtingen om het leven zijn gekomen; het gedenken van hen, die voor de 

vrijheid van het vaderland zijn gevallen en het eren van hen, die als militair het land grote 

diensten hebben bewezen; het stimuleren en steunen van verenigingen en lichamen, welke 

gelijksoortige doeleinden nastreven (Vos, 1996).  

De organisatiegraad van jonge veteranen is laag te noemen. Dit kan voor een groot deel 

onderschreven worden aan het feit dat de jonge veteraan het op dit moment in zijn leven ‘te 

druk’ heeft.  

 

“Mensen hebben in hun leven een aantal fasen. Er zijn ook fasen te onderkennen 

 waarin mensen lid worden van oudstrijdersverenigingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als 

 mensen hun gezin en carrière enigszins op regel hebben. In Nederland is dit tussen het 

 35e en 40e levensjaar. Dan komen mensen in een wat rustiger vaarwater (wat niet 

 betekent dat ze het echt rustiger krijgen) en gaan ze wat meer nadenken over een 

 aantal dingen die achter hen liggen. Een tweede fase zit heel duidelijk op een moment 

 dat ze uit het arbeidsproces gaan. Dan krijgen ze helemaal de tijd om na te denken en 

 komen veel dingen ook weer boven.” 
Jacques Boerma in een interview met De Kareoler. 

 

Als hieruit een vergelijking wordt getrokken met de Indiëveteraan, wordt duidelijk dat de 

veteraan in een later stadium in zijn leven meer behoefte krijgt aan georganiseerd 

lotgenotencontact.  
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“Als je naar een gemiddelde Indië-reünie kijkt, zie je ondanks het feit dat die mensen 

 toch behoorlijk ouder worden dat het bezoek alleen maar toeneemt. De behoefte aan 

 reünies wordt groter en de reünies worden frequenter.” 
 Jacques Boerma, De Kareoler. 

 

 

5.4 Conclusie 

 

Ondanks de lage organisatiegraad van jonge veteranen wijst de geschiedenis van ‘oude’ 

veteranenverenigingen en het bestaan van een klein aantal ‘jonge’ veteranenverenigingen erop 

dat een aantal veteranen door hun blijvende betrokkenheid bij de voormalige groep of 

organisatie behoefte heeft aan samenkomen met en weerzien van oude maten uit de eenheid 

of met andere veteranen om hun gedeelde herinneringen op te halen. Dit samenkomen vindt 

reeds plaats in de vorm van reünies of lid worden van een veteranenvereniging. Ook al 

bezoekt op dit moment slechts een klein gedeelte van de populatie jonge veteranen de reünies 

en is slechts een kleine hoeveelheid aangesloten bij een vereniging, zou deze behoefte onder 

de gehele groep jonge veteranen groot kunnen zijn door de veelheid aan factoren die bijdraagt 

aan het gevoel nog steeds lid te zijn van de voormalige groep of eenheid.  
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HOOFDSTUK 6 
 

DISCUSSIE 
 

 

 

Deelnemen aan een vredesmissie is een periode in het leven van veteranen geweest die tot op 

heden invloed uitoefent op het leven van veteranen en daardoor op hun wensen en behoeften 

als veteraan. De meeste veteranen kijken terug op die periode met trots en vinden dat zij er 

volwassener door te zijn geworden en erdoor hebben geleerd te relativeren (Nazorg voor 

UNIFIL-militairen, 1997). Desalniettemin heeft die periode in hun leven gezorgd voor 

veranderingen, waardoor aanpassing aan de Nederlandse maatschappij niet altijd soepel 

verloopt. Hierdoor ontstaat de behoefte aan nazorg. Ondanks het wijde aanbod van nazorg bij 

verschillende militaire en burgerinstellingen bestaan op dit gebied nog veel wensen en 

behoeften. Voorafgaand aan de uitzending kan een goede voorbereiding op de omstandig-

heden in het gebied van uitzending problemen voorkomen. Ditzelfde geldt voor openheid en 

duidelijkheid over te nemen medicatie en vaccinatie. Tijdens de uitzending draagt het 

aanstellen van een oudere binnen de eenheid tot counseler bij aan het laagdrempelig houden 

van hulp. Een actieve instelling vanuit de hulpverlening van Defensie na terugkomst van de 

uitzending is nodig om problemen vroegtijdig te signaleren en hierdoor te voorkomen. Dit 

zijn enkele voorbeelden gegeven door veteranen op het gebied van de aangeboden nazorg. 

Deze wensen ten aanzien van nazorg zijn echter in de meeste gevallen bijzaken geweest van 

de onderzoeken naar de zorgbehoefte van veteranen. Het is zeer waarschijnlijk dat de 

veteranen meer wensen en aanbevelingen hebben of zelfs behoefte hebben aan een bepaalde 

vorm van zorg, die tot nu toe onbeschreven en onbekend is gebleven. Door een onderzoek uit 

te voeren direct gericht op het identificeren van de wensen en behoeften van veteranen ten 

aanzien van het onderwerp nazorg, komt een totaalbeeld naar voren van wat zij willen op dit 

gebied. Hierdoor is het mogelijk voor beleidsmakers en hulpverleners om zich aan te sluiten 

op de wensen van de veteranen, zodat een nauwkeurige aansluiting gecreëerd wordt tussen 

beleid of behandeling en de wens en behoefte van de veteraan. 

 

Een andere behoefte van veteranen die reeds vanaf 1945 bekend was, is de behoefte om 

erkend te worden: erkend worden voor het vervullen van de dienst onder buitengewone 

omstandigheden en gewaardeerd worden voor de inzet en de gevolgen die hiermee gepaard 

gingen. Erkenning kan gezocht worden en verkregen worden op verschillende inhouds- en 
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betrekkingsniveaus. Inhoudelijk bestaat het verschil tussen materiële en immateriële 

erkenning. De verschillende betrekkingsniveaus betreffen erkenning vanuit de sociale, naaste 

omgeving, vanuit de organisatie en vanuit de maatschappij. De maatschappelijke erkenning is 

onderhevig aan de factoren juistheid, rechtvaardigheid en succes van de militaire inzet. De 

Nederlandse maatschappij is van de verschillende missies redelijk goed op de hoogte en 

waardeert deze in een even redelijke mate. Zij vindt zelfs dat de waardering voor veteranen 

hoger hoort te zijn. Desalniettemin voelen veteranen, met name door de mening van de pers 

voor de inzet van militairen, zich niet erkend voor wat zij hebben gedaan. De behoefte voor 

erkenning en waardering blijft hierdoor een belangrijke behoefte vormen van veteranen. Hun 

wensen ten aanzien van dit onderwerp zijn echter tot nu toe niet in kaart gebracht. Wat maakt 

dat zij zich erkend voelen als veteraan? Voor beleidsmakers is deze informatie cruciaal in de 

te bepalen richting waarin het beleid zich begeeft. Onderzoek zoals voorgesteld voor het 

identificeren van wensen met betrekking tot nazorg is ook hier een goede oplossing. De 

behoefte tot erkenning is reeds vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog bekend, maar 

gegevens over hoe dit te bereiken ontbreken. 

Herdenken is vanuit de literatuur een uiting van erkenning en wederzijdse herkenning 

gebleken. Oude veteranen hebben te kennen gegeven de nationale herdenkingen zeer op prijs 

te stellen door de grote aanwezigheid en belangstelling die zij tonen. Enkele jonge veteranen 

hebben ditzelfde aangegeven. Het is echter de vraag hoe de gehele populatie veteranen 

aankijkt tegen het instellen van herdenkingen voor vredesmissies. Het is mogelijk dat dit net 

als in het geval van oude veteranen een grote wens ten aanzien van erkenning betreft. 

Onderzoek hiernaar zal aantonen wat de betekenis van herdenken voor jonge veteranen is en 

of dit een behoefte van deze populatie betreft. De onderzoeken naar de functies van herdenken 

en de betekenis van herdenken voor de oude veteranen tonen aan dat dit voor jonge veteranen 

een wezenlijke behoefte kan zijn. 

 

Veteranen hebben naast de behoefte aan nazorg, erkenning en herdenken zelf aangegeven 

behoefte te hebben aan het weerzien van en samenkomen met voormalige collega’s en 

lotgenoten. Daarnaast leiden het bestaan van veteranenverenigingen en een reünieregister 

tevens tot de aanname dat de behoefte aan sociaal contact met voormalige groepsleden of 

mensen met gedeelde ervaringen bestaat onder jonge veteranen. Deze behoefte wordt gevoed 

door verschillende sociaal-psychologische factoren zoals onder meer een blijvende 

betrokkenheid bij de groep door het aannemen van de groepsidentiteit. Als dit een wezenlijke 

behoefte voor jonge veteranen blijkt, is het nuttig de factoren die ertoe bijdragen te 
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identificeren. Hierdoor zou de grootte van de behoefte voorspeld kunnen worden, waardoor 

dienstverlenende instanties er passend op kunnen inspringen. Dit geldt met name voor de 

specifieke wensen van veteranen ten aanzien van het samenkomen. Als de behoefte aan dit 

samenkomen groot is, waarom is slechts een klein gedeelte van de jonge veteranen 

aangesloten bij een vereniging en komt slechts een kleine hoeveelheid naar georganiseerde 

reünies? Onderzoek naar de factoren leidend tot de behoefte aan contact en de wensen ten 

aanzien van deze behoefte vergroten het theoretische inzicht in de blijvende betrokkenheid 

van deze beroepsgroep bij de voormalige groep of eenheid en leiden tevens tot belangrijke 

inzichten voor beleidsmakers in het vervullen van deze behoefte. 

 

De behoefte aan nazorg, aan erkenning, waardering en herdenken en de behoefte aan 

samenkomen betreffen de tot op heden wetenschappelijk onderzochte wensen en behoeften 

van jonge veteranen. Alhoewel deze behoeften bekend zijn, zijn de wensen van de veteranen 

op de gebieden niet geheel duidelijk. Hiertoe is gerichter onderzoek nodig. Ditzelfde geldt 

voor overige wensen en behoeften van veteranen. De tot nu toe gedocumenteerde behoeften 

beslaan zeer waarschijnlijk niet alle wensen en behoeften van de veteranen. Zo zouden 

specifieke wensen en behoeften kunnen bestaan op het gebied van de partner en het gezin, die 

(in)direct betrokken raken bij de uitzending. Om een nauw aansluitende beleid te maken voor 

veteranen is het nodig kwalitatief, explorerend onderzoek uit te voeren naar deze overige 

wensen en behoeften, waarna vervolgens in kwantitatief onderzoek gedetailleerder gekeken 

kan worden naar verschillen tussen groepen jonge veteranen, naar verbanden tussen behoeftes 

en naar mogelijke voorspellers van behoeftes.  
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BIJLAGE 

 
UITLEG VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 
 

 

AGGZ  Algemene Geestelijke Gezondheidszorg van de Koninklijke Luchtmacht 

AIH  Afdeling Individuele Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht 

AVOM  Algemene Vereniging Oud-militairen 

BBT  Beroeps Bepaalde Tijd 

BNMO  Bond van Nederlandse Militaire en Oorlogs- en Dienstslachtoffers 

BOT  Beroeps Onbepaalde Tijd 

DPKL  Directie Personeel van de Koninklijke Landmacht 

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual, edition IV 

KL  Koninklijke Landmacht 

KLu  Koninklijke Luchtmacht 

KM  Koninklijke Marine 

PTSS  Posttraumatische Stress Stoornis 

SCC  Sociale Coördinatie Commissie 

SDV  Stichting Dienstverlening Veteranen 

SIH  Sectie Individuele Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht 

SMD  Sociaal Medische Dienst van de Koninklijke Marine 

UNIFIL  United Nations Interim Force in Lebanon 

1979-heden 

UNMEE United Nations Marineforce Eritrea and Ethiopia 

  2001 

UNPROFOR United Nations Protection Force 

1995-heden 

UNTAC  United Nations Transitional Authority in Cambodia 

1992-1993 
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