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HOOFDSTUK 1 Inleiding

In de eerdere rapportage kwaliteit van leven in de veteranenzorg (Schok, 2001) en publicatie

(Schok, 2002) is aangekondigd om de bruikbaarheid van het concept kwaliteit van leven

nader te bestuderen door middel van een pilotonderzoek onder een specifieke subgroep

veteranen. Inzicht in lichamelijke, psychologische en sociale dimensies van welbevinden van

veteranen kan waardevolle informatie opleveren ten behoeve van voorlichting, ondersteuning

en nazorg. Tevens kunnen de uitkomsten aanknopingspunten bieden voor het opstellen van

beleidsadviezen en richtlijnen in de veteranenzorg. Tot nu toe is met name de aandacht

uitgegaan naar veteranen die (ernstige) problemen ondervinden als gevolg van hun

uitzendervaringen (Soetekouw e.a., 2000; Mulder & Reijneveld, 1999; Vries e.a., 1998; Esch

e.a., 1998; Bramsen e.a., 1997; Ploeg & Weerts, 1995). Een belangrijke maar onderbelichte

bron van informatie vormen evenwel ook de veteranen die de uitzendervaringen hebben

weten te integreren in hun dagelijkse leven. Om de bruikbaarheid van het concept kwaliteit

van leven onder veteranen na te gaan is een eerste onderzoek uitgevoerd onder een groep

Nieuw-Guineaveteranen. In deze rapportage wordt daarvan verslag gedaan. In dit hoofdstuk

zal worden ingegaan op de vraagstelling van dit onderzoek, het concept kwaliteit van leven en

de toenmalige inzet in Nieuw-Guinea. De verdere opbouw van dit onderzoeksverslag is als

volgt. In hoofdstuk 2 zal de onderzoeksopzet nader worden toegelicht. Vervolgens worden in

hoofdstuk 3 en 4 de uitkomsten van respectievelijk het vragenlijstonderzoek en de

groepsinterviews beschreven. In hoofdstuk 5 worden de conclusies besproken en in hoofdstuk

6 komen aanbevelingen voor veteranenbeleid aan de orde. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een

samenvatting gegeven van dit onderzoek.

1.1 Vraagstelling

De centrale vraagstelling van dit pilotonderzoek luidt: 

- Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven

bij een groep veteranen?
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Deelvragen zijn:

- Hoe ervaren Nieuw-Guineaveteranen op dit moment hun kwaliteit van leven? 

- Hoe wordt de kwaliteit van leven ervaren in vergelijking met een normgroep van

vergelijkbare sexe en leeftijd?

- Is er onderscheid te maken tussen veteranen die hun kwaliteit van leven positief dan

wel negatief waarderen in relatie tot dimensies en facetten van de WHOQOL-100?

- Wat verstaan Nieuw-Guineaveteranen onder het begrip kwaliteit van leven?

De centrale vraagstelling van dit pilotonderzoek zal op basis van de uitkomsten van een

vragenlijstonderzoek en een aantal groepsinterviews worden beantwoord. De eerste drie

deelvragen zullen worden onderzocht met behulp van het vragenlijstonderzoek. Het antwoord

op de laatste deelvraag zal worden onderzocht door middel van de groepsinterviews. 

1.2 Het concept kwaliteit van leven

De definitie van gezondheid als “een staat van fysiek, mentaal, en sociaal welzijn – en niet

alleen de afwezigheid van ziekte" van de Wereld Gezondheidsorganisatie (1948) gaf een grote

impuls aan de ontwikkeling van het concept kwaliteit van leven. Het begrip kwaliteit van

leven is tegenwoordig populair en wint ook terrein in de wetenschap. Het wordt geassocieerd

met welzijn, geluk, levenstevredenheid, en gezondheid in het alledaagse leven. In dit

onderzoek wordt gebruik gemaakt van een instrument dat is ontwikkeld door de Wereld

Gezondheidsorganisatie, de Wereld Gezondheidsorganisatie Kwaliteit van Leven vragenlijst

(Vries, 1996; WHOQOL-Group, 1995). Dit instrument hanteert de volgende definitie van

kwaliteit van leven als uitgangspunt:

“een individuele perceptie van zijn of haar positie in het leven in de context van

culturele en waardensystemen waarin personen leven en in relatie tot doelen,

verwachtingen, normen en belangen” (WHOQOL group, 1994). 

Kwaliteit van leven is een breed concept dat op een complexe manier wordt beïnvloed door

iemands fysieke gezondheid, psychologische toestand, persoonlijke geloofsovertuigingen,
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sociale relaties en de relatie met belangrijke kenmerken van de omgeving. Deze definitie

benadrukt de subjectieve beleving van personen op het gebied van fysieke, psychologische en

sociale gezondheid. Redenen voor de keuze van de WHOQOL-100 voor dit onderzoek naar

kwaliteit van leven zijn het uitvoerige ontwikkelproces door zowel experts als leken in

internationaal verband dat ten grondslag ligt aan dit instrument, als ook de nadruk die ligt op

het meten van de subjectieve beleving van fysieke, psychologische en sociale gezondheid in

het dagelijks leven (Schok, 2001).

1.3 De inzet in Nieuw Guinea

Van alle Nederlandse deelnames aan oorlogen en vredesmissies sinds de Tweede

Wereldoorlog is de inzet in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea onder de Nederlandse

bevolking het minst bekend (47%). Of deze bekendheid zich bovendien ook uitstrekt over de

hele periode (1949-1962) en tevens de inzet van alle krijgsmachtdelen omvat, mogen we

betwijfelen. Het conflict over Nieuw-Guinea tussen Nederland en Indonesië was vooral een

politiek conflict dat rond 1960 een meer militair karakter kreeg. Het westelijk deel van

Nieuw-Guinea was het enige deel van de Indonesische archipel dat op 27 december 1949,

toen Indonesië onafhankelijk werd, buiten de soevereiniteitsoverdracht was gehouden.

Indonesië wenste zich echter niet bij deze blijvende Nederlandse koloniale aanwezigheid neer

te leggen. De Indonesische president Soekarno liet herhaaldelijk weten dat Indonesië dit door

Papoea’s bevolkte gebied “in de schoot van de Republiek” zou terugvoeren. Tot 1958 leidde

deze psychologische oorlogvoering rond Nieuw-Guinea alleen op beperkte schaal (locaal,

incidenteel) tot wapengekletter. De gemiddeld zo’n 2.500 man sterke Nederlandse

troepenmacht (tot 1955 marine en landmacht, van 1955 tot 1958 uitsluitend marine) had met

het uitschakelen van de kleine groepjes infiltrerende Indonesische militairen (en burgers)

betrekkelijk weinig problemen. Vanwege de Indonesische confrontatiepolitiek was evenwel

voortdurende waakzaamheid geboden. Door de primitieve omstandigheden en het zware

terrein ging dit voor het ingezette landmachtpersoneel, Papoeamilitairen en marinemensen

uiteraard wel met fikse inspanningen gepaard.
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Vanaf 1958 liepen de spanningen tussen Nederland en Indonesië in snel tempo op. In de

periode tot medio 1962 verhoogde Nederland het aantal militairen in Nieuw-Guinea (marine,

landmacht en luchtmacht) daarom stapsgewijs tot 10.000, onder wie ook naar schatting ruim

2.500 dienstplichtigen. Gezien de vanaf 1960 in aantal en omvang toenemende Indonesische

infiltraties en gevechtscontacten (te land en ter zee) was dat een bittere noodzaak. In deze

jaren sneuvelden negen Nederlandse militairen tijdens gevechten met groepen geïnfiltreerde

Indonesische militairen. Medio 1962 zag de Nederlandse regering echter in dat een verdere

militaire escalatie zinloos was. Ook het Nederlandse publiek voelde er weinig voor

Nederlandse militairen op te offeren om het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s af te

dwingen. Van de westerse bondgenoten viel bovendien geen militaire steun te verwachten,

terwijl het de militaire inlichtingendienst begin augustus 1962 duidelijk werd dat Indonesië op

het punt stond een grootscheepse invasie uit te voeren. Onder toenemende buitenlandse

(Amerikaanse) druk en de dreiging van een grootschalig treffen koos Nederland alsnog voor

een vreedzame oplossing. Op 18 augustus 1962 kwam een wapenstilstand van kracht. Met de

Verenigde Naties eind 1962 als tussenschakel kwam Nieuw-Guinea in 1963 alsnog in

Indonesische handen. Nederland was nu ook zijn ‘laatste stukje Indië’ kwijt. 

De uitgezonden militairen viel bij terugkeer in Nederland weinig aandacht en waardering te

beurt. De teleurstellende afloop en de geringe publieke betrokkenheid bij het desolate gebied

zullen hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Desondanks verdienen de ruim 25.000

Nieuw-Guinea veteranen gezien hun (soms langdurige) inzet onder uiterst lastige

omstandigheden zonder meer onze aandacht en waardering.  Tot op heden is er weinig

onderzoek verricht onder veteranen die als militair in Nieuw Guinea zijn ingezet in de jaren

1950 tot 1962. Uit een recent onderzoek naar de opvattingen van Nieuw-Guineaveteranen

over maatschappelijke erkenning komt naar voren dat zij weinig belangstelling en waardering

ervaren van de overheid en de samenleving (Ardon, 2000). Dit is gezien de samenstelling en

de leeftijdsopbouw reden geweest om juist deze groep veteranen te benaderen voor onderzoek

naar kwaliteit van leven. 
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HOOFDSTUK 2 Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet wordt beschreven aan de hand van de steekproef, de methode en daarbij

gehanteerde instrumenten, en de toegepaste analysetechnieken. 

2.1 De steekproef

Op basis van de verdeelsleutel uit het onderzoek van Ardon (2000) is een steekproef

samengesteld. Deze verdeling weerspiegelt de getalsmatige verhouding tussen de

krijgsmachtdelen tijdens de toenmalige inzet in Nieuw Guinea. In tabel 1 wordt deze

weergegeven.

Tabel 1 – Samenstelling steekproef Nieuw-Guineaveteranen

Krijgsmachtdeel Percentage Aantal

Marine 57% 140 (142)

Landmacht 39% 100 (98)

Luchtmacht 4% 10

TOTAAL 100% 250

 

Op basis van deze verdeling is een steekproef getrokken uit het bestand van de Stichting

Dienstverlening Veteranen (SDV). De SDV is opgericht in 1991 met als doel het verlenen van

diensten en het bevorderen van maatschappelijke erkenning aan veteranen en hun

gezinsleden. Sinds mei 2000 maakt de SDV deel uit van het Veteraneninstituut. Het

adressenbestand van de SDV bestaat uit jongere en oudere veteranen die zich vrijwillig

hebben aangemeld voor een veteranenpas. Met deze pas kunnen zij gebruik maken van

diensten zoals vrijvervoer naar bepaalde herdenkingen en reünies, kortingen in sommige

winkels en musea, en gratis abonnementen op bepaalde tijdschriften waaronder het

veteranenperiodiek Checkpoint. In totaal staan er momenteel 11.615 Nieuw-Guineaveteranen

geregistreerd in dit bestand waaronder 8.036 afkomstig van de Marine (69%), 2.947 van de

Landmacht (25%) en 632 van de Luchtmacht (5%).
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2.2 Methode en instrumenten

Aan 250 Nieuw-Guineaveteranen is medio november 2001 een vragenlijst toegezonden

inclusief een begeleidende brief (zie bijlage 1).  Na twee weken is een herinneringsbrief

verstuurd aan diegenen die nog niet hadden gereageerd (zie bijlage 2). Een kleiner aantal

respondenten dat in de vragenlijst aangaf te willen meewerken aan een kwalitatief

vervolgonderzoek in de vorm van een groepsinterview is uitgenodigd voor deelname aan een

focusgroep (zie bijlage 3) ter aanvulling op het vragenlijstonderzoek.

2.2.1 De vragenlijst

De vragenlijst bestond uit vragen over persoonlijke en historische gegevens en over kwaliteit

van leven. Kwaliteit van leven werd gemeten met de WHOQOL-100 (Vries, 1996).  Dit

instrument meet zes domeinen gekoppeld aan 24 facetten, elk bestaande uit 4 items (zie tabel

2). De domeinen zijn: fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van

onafhankelijkheid, sociale relaties, omgeving en spiritualiteit. Vier algemene items zijn

toegevoegd die de algehele subjectieve kwaliteit van leven en algemene gezondheid meten.

De facetten worden omschreven in termen van gedrag, als een staat van zijn, een capaciteit of

potentieel, of een subjectieve perceptie of ervaring. 

De WHOQOL-100 bestaat in totaal uit 100 vragen waarbij een vijfpuntsschaal wordt

gehanteerd voor de antwoordmogelijkheden. De score per facet of domein loopt van 4 tot 20.

Hogere scores reflecteren een betere kwaliteit van leven op het desbetreffende facet of

domein. Uitzonderingen hierop vormen de facetten pijn en ongemak, negatieve gevoelens en

afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp. Daarvoor geldt dat hogere scores een

lagere kwaliteit van leven op het desbetreffende facet betekenen. Aan het einde van de

vragenlijst is gevraagd aan de respondenten of zij wilden deelnemen aan vervolgonderzoek in

de vorm van een groepsinterview en is er ruimte geboden voor eventuele op- en/of

aanmerkingen (zie bijlage 8). 
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Tabel 2 – Variabelen vragenlijst

VRAGENLIJST VARIABELEN

Persoonlijke gegevens Woonprovincie, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, kinderen, huidige
woonsituaties, werk, geloofsovertuiging, gezondheidsproblemen en ingrijpende
gebeurtenissen afgelopen jaar.

Historische gegevens Uitzendgebied(en) in Nieuw Guinea, uitzendperiode(n), krijgsmachtsonderdeel, soort
dienstverband, rang, datum uit dienst, aantal uitzendingen, opleiding, samenstelling
van gezin van herkomst

Kwaliteit van leven Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid 
Fysieke gezondheid (pijn en ongemak, energie en vermoeidheid, slaap en rust)
Psychologische toestand (positieve gevoelens, denken, leren, geheugen en
concentratie, zelfwaardering, lichaambeeld en verschijning, negatieve gevoelens) 
Mate van onafhankelijkheid (mobiliteit, activiteiten in het dagelijks leven,
afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp, werkcapaciteit)
Sociale relaties (persoonlijke relaties, sociale steun, seksuele activiteit)
Omgeving (vrijheid, fysieke veiligheid en zekerheid, thuisomgeving, financiële
bronnen, gezondheid en sociale zorg, mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe
informatie en vaardigheden, recreatie/vrije tijd, fysieke omgeving en transport) 
Spiritualiteit / religie / persoonlijke overtuigingen

2.2.2 Focusgroepen

Een focusgroep is een groepsinterview, waarbij tijdens het verzamelen van informatie voor

onderzoek de interactie binnen de groep centraal staat. In de rol van moderator draagt de

onderzoeker gespreksonderwerpen aan om informatie en inzichten te produceren voor het

onderzoek (Morgan, 1997). In dit pilotonderzoek is deze methode gebruikt als aanvulling op

het vragenlijstonderzoek. Het doel van de focusgroepen was (1) het evalueren van de

vragenlijst die de respondenten hebben ingevuld, (2) na te gaan wat Nieuw-Guineaveteranen

verstaan onder het begrip kwaliteit van leven, en (3) een indruk te krijgen van de invloed van

de inzet in Nieuw-Guinea op hun kwaliteit van leven. De focusgroepen werden met behulp

van een interviewschema (zie bijlage 4) gestructureerd onder begeleiding van twee

gespreksleiders. De gespreksleiders waren drs. J. Kooreman, werkzaam als psycholoog bij het

BNMO-Centrum, en drs. M.L. Schok, werkzaam als onderzoeks- en beleidsmedewerker bij

het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut. Er werden twee focusgroepen

samengesteld, bestaande uit tien tot twaalf veteranen uit de verschillende krijgsmachtsdelen.

De ene groep werd samengesteld uit veteranen die waren  ingezet in de periode 1950-1958, en

de andere groep uit veteranen die waren ingezet in de periode 1958-1962.  
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2.3 Analyse

Voor de verwerking van de kwantitatieve gegevens en de statistische analyses is gebruik

gemaakt van SPSS 10.0. Om de samenhang te berekenen tussen de domeinen van de

WHOQOL-100 is de Pearson produkt-momentcorrelatie berekend. De interne consistentie

van de domeinen en facetten van de WHOQOL-100 is berekend met behulp van Cronbach´s

Alpha. Een schaal wordt goed bevonden als de alpha groter of gelijk is aan .80, redelijk als de

alpha ligt tussen de .60 en de .80, en slecht als de alpha kleiner is dan .60 (Heus, Leeden &

Gazendam, 1995). De vergelijking van de gemiddelde scores op de domeinen en facetten van

de WHOQOL-100 van de steekproef met de normgroep is uitgevoerd met behulp van een T-

Test. De verdeling van de scores van de steekproef per domein is ingedeeld naar laag,

gemiddeld en hoog op basis van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de normgroep.

De scores worden gemiddeld genoemd als zij liggen tussen het gemiddelde van de steekproef

op dat domein plus of min één standaarddeviatie. De scores worden laag of hoog genoemd als

zij respectievelijk lager dan wel hoger dan dit bereik zijn. De gemiddelde scores per subgroep

binnen de steekproef zijn vergeleken door middel van een variantie-analyse (Post Hoc Test

Bonferroni). Er is een p-waarde gehanteerd van <.01. Voor de verwerking van de kwalitatieve

gegevens is gebruik gemaakt van bandopnames. Vervolgens zijn deze opnames uitgeschreven

en op hoofdlijnen beschreven. 
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HOOFDSTUK 3 Resultaten vragenlijstonderzoek

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek beschreven. Als eerste

zal worden ingegaan op de response, en op de persoonlijke en historische gegevens van de

onderzochte groep. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten ten aanzien van kwaliteit van

leven onder Nieuw-Guineaveteranen, waaronder ook de samenhang en de betrouwbaarheid

van de domeinen van de WHOQOL-100.  

3.1 De response en verdeling krijgsmachtdelen

In totaal hebben 155 van de 250 veteranen de vragenlijst teruggezonden. Van deze response

waren 153 vragenlijsten bruikbaar voor verdere bewerking en analyse. Twee respondenten

hadden de vragen over kwaliteit van leven niet ingevuld. Het responsepercentage is daardoor

61% (zie tabel 3a).  Per krijgsmachtdeel is dit percentage 64%, 56% en 50%.

Tabel 3a – Response

Steekproef Response aantal Response percentage
140    Marine
100    Landmacht
10 Luchtmacht

250 Totaal

90   Marine 
56   Landmacht 
5     Luchtmacht
2     Marechaussee1

153 Totaal

64%    Marine
56%    Landmacht
50%    Luchtmacht

61%   Totaal

De samenstelling van krijgsmachtdelen binnen de uiteindelijke steekproef komt overeen met

de verdeling van Ardon (2000) en weerspiegelt de verhouding tijdens de toenmalige inzet (zie

tabel 3b). 

Tabel 3b – Samenstelling uiteindelijke steekproef 

Verdeling steekproef Verdeling Ardon (2000)
59%   Marine
37%   Landmacht
3%     Luchtmacht
1%     Marechaussee

57%   Marine
39%   Landmacht
4%     Luchtmacht

                                                          
1 Ten tijde van het Nieuw-Guineaconflict was de Marechaussee geen afzonderlijk krijgsmachtdeel maar
onderdeel van de Landmacht
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3.2 Persoonlijke gegevens

De Nieuw-Guineaveteranen die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn allen van het

mannelijke geslacht en hebben een gemiddelde leeftijd van 64 jaar (standaarddeviatie van 3,5

jaar), met een minimumleeftijd van 59 en een maximumleeftijd van 76 jaar (zie tabel 4). 

Tabel 4 – Persoonlijke gegevens

Leeftijd 64 jaar (3,5)
Woonprovincie 23% Zuid-Holland

17% Gelderland
13% Noord-Holland
11% Noord-Brabant
7%   Utrecht
6%   Overijssel
5%   Limburg
5%   Zeeland
4%   Friesland
3%   Drenthe
1%   Groningen

Burgerlijke staat 84% Gehuwd
6%   Samenwonend
5%   Weduwnaar
3%   Alleenstaand
3%   Gescheiden

Kinderen 94% Ja (45% 2, gemid. Leeftijd 1e kind 37 jaar <20,49>)
6%   Nee

Werksituatie 70% Nee
30% Ja (9% betaalde full-time baan)

Geloofsovertuiging 36% Geen
35% rooms-katholiek
20% Nederlands hervormd
  9% Overig

Gezondheidsproblemen 61% Nee
39% Ja (meest voorkomend: suikerziekte en rugklachten) 

Ingrijpende
levensgebeurtenissen

79% Nee
21% Ja (meest voorkomend: overlijden, scheiding en operatie)

De meeste respondenten zijn woonachtig in de provincies Zuid-Holland (23%), Gelderland

(17%), Noord-Holland (13%) en Noord-Brabant (11%). De meerderheid van de ondervraagde

Nieuw-Guineaveteranen is gehuwd (84%), 6% woont samen, 5% geeft aan weduwnaar te

zijn, 3% is alleenstaand en 3% is gescheiden.  94% van de respondenten geeft aan kinderen te
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hebben, waarbij de gemiddelde leeftijd van hun eerste kind op het moment van onderzoek 37

jaar is. 70% geeft aan niet meer werkzaam te zijn, terwijl 30% wel werkzaam is (9% heeft een

fulltime baan). 35% geeft aan geen geloofsovertuiging te hebben, 34% is rooms-katholiek,

19% Nederlands hervormd en 9% heeft  andere geloofsovertuigingen zoals Gereformeerd, of

Humanistisch. Van de respondenten geeft 61% aan geen gezondheidsproblemen te hebben en

39% wel, waarbij suikerziekte en rugklachten de meest voorkomende aandoeningen zijn. 79%

heeft in het afgelopen jaar geen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en 21% geeft aan wel

ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt, zoals het overlijden van een dierbare, een

scheiding of het hebben ondergaan van een operatie. 

Samengevat vormen de veteranen die hebben deelgenomen aan het onderzoek een homogene

groep als het gaat om algemene demografische gegevens zoals leeftijd, burgerlijke staat en

kinderen: de respondenten bevinden zich in de leeftijd tussen het 60e en 80e levensjaar, het

merendeel is gehuwd en heeft kinderen. Minder dan de helft van de Nieuw-Guineaveteranen

geeft aan gezondheidsproblemen te hebben en ongeveer twintig procent heeft het afgelopen

jaar ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. 

3.3 Historische gegevens

De meest genoemde inzetgebieden in Nieuw-Guinea zijn Biak (41%), Sorong (12%) en

Hollandia (9%). 19% is al varend op meerdere plaatsen geweest. Overige gebieden die

genoemd worden zijn Manokwari, Karmana, Fak Fak, Merauke en Ifar (in totaal 21%).  Van

de onderzochte groep is 34% tevens in een tweede gebied ingezet. 59% was afkomstig van de

marine, 37% van de landmacht, 3% van de luchtmacht en 1% diende bij de marechaussee. De

helft van de Nieuw-Guineaveteranen heeft in de periode 1950 tot en met 1958 gediend en de

andere helft in de periode vanaf 1958 tot en met 1962. In de eerste periode zijn met name

marineveteranen sterk vertegenwoordigd en in de tweede periode zijn dit met name

landmachtveteranen (zie bijlage 5). 12% van de respondenten geeft aan tweemaal te zijn

ingezet in Nieuw Guinea. De helft van deze groep is na de eerste periode ingezet in de tweede

periode van 1958 tot en met 1962. De andere helft van deze 12% is in dezelfde periode een

tweede maal ingezet (zie bijlage 5). Tijdens de inzet was 56% van de respondenten
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dienstplichtig, 35% was beroepsmilitair, 5% had een kort vrijwillig verband. 65% van de

Nieuw-Guineaveteranen hadden destijds een lagere rang (soldaat, marinier, matroos e.d.), en

29% hadden een hogere rang ((onder)officieren). Ongeveer tweederde (76%) is één keer

uitgezonden geweest en 24% is twee of meerdere malen uitgezonden geweest. 

Tabel 5 – Historische gegevens

Ingezette gebied(en) Nieuw Guinea 41% Biak
19% Overal varend
12% Sorong
9%   Hollandia
21% Overig: Manokwari, Karmana, Fak Fak, Merauke, Ifar
34% in tweede gebied ingezet 

Ingezette periode(n) Nieuw Guinea 50% 1950-1958
50% 1958-1962
12% een tweede periode ingezet

Soort dienstverband 57% dienstplichtig
35% beroepsmatig
  5% kort vrijwillig verband
  1% beroeps bepaalde tijd
  1% vrijwillig nadiendend
  2% onbekend

Rang tijdens inzet 65% laag
29% hoog
 5% onbekend

Aantal malen uitgezonden 76% 1 keer uitgezonden
24% 2 of meer keer uitgezonden

Hoogst afgemaakte opleiding 44% lager
37% middelbaar 
15% hoger 

Samenstelling gezin van herkomst 63% vader, moeder, broer(s) en zus(sen)
11% vader, moeder en zus(sen)
8%   vader, moeder en broer(s)
6%   vader en moeder
5%   anders

Als hoogst afgemaakte opleiding geeft 44% aan lager onderwijs te hebben gevolgd (lagere

school en LBO), 37% heeft middelbaar beroepsonderwijs genoten en 15% heeft hoger

onderwijs doorlopen (HBO of academisch onderwijs). Op de vraag “In welke

gezinssamenstelling bent u opgegroeid?” antwoordde 63% met vader, moeder, broer(s) en

zus(sen), 11% met vader, moeder en zus(sen), 8% met vader, moeder en broer(s), 6% met

vader en moeder en 5% anders (pleeggezin). 
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Samengevat kan gezegd worden dat de marine en landmacht het meest vertegenwoordigd zijn

in deze steekproef van Nieuw-Guineaveteranen, overeenkomstig de toenmalige inzet. Diverse

gebieden van inzet worden genoemd door de respondenten waaronder met name Biak, Sorong

en Hollandia. Een aanzienlijk deel is al varend op vele plaatsen geweest. De meeste Nieuw-

Guineaveteranen zijn destijds éénmalig ingezet als dienstplichtige in een lagere rang. Lager-

en middelbaar beroepsonderwijs zijn de meest voorkomende opleidingen onder deze groep.

De meeste van hen zijn opgegroeid in een gezinsverband bestaande uit vader, moeder en

zowel broer(s) als zus(sen). 

3.4 Kwaliteit van leven

In deze paragraaf zal de samenhang tussen de domeinen van de WHOQOL-100 en de

betrouwbaarheid van de facetten en domeinen van dit instrument worden besproken.

Vervolgens wordt ingegaan op de gemiddelde scores op de facetten en domeinen van

kwaliteit van leven bij de Nieuw-Guineaveteranen en tot slot komen verschillen binnen de

steekproef aan bod.

3.4.1 Samenhang tussen domeinen WHOQOL-100

De domeinen van de WHOQOL-100 correleren in hoge mate met elkaar (zie tabel 6). Dat

betekent dat de domeinen fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van

onafhankelijkheid, sociale relaties en kenmerken van de omgeving een sterke samenhang

vertonen variërend van .57 tot .78 (p<.01). Het domein spiritualiteit lijkt een meer afwijkend

domein van kwaliteit van leven te zijn, alhoewel er een significante samenhang is met de

psychologische toestand (.23, p<.01), kenmerken van de omgeving (.27, p<.01) en in iets

mindere mate met sociale relaties (.19, p<.05). 
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Tabel 6 - Correlaties domeinen WHOQOL-100

Pearson

Correlation

Fysieke

gezondheid

Psych.

Toestand

Onafhanke-

lijkheid

Sociale

relaties

Omgeving Spiritualiteit

Fysieke

gezondheid
1.00 .72** .78** .59** .57** .10

Psych.

Toestand
1.00 .71** .65** .74** .23**

Onafhanke-

lijkheid
1.00 .57** .63** .15

Sociale

relaties
1.00 .70** .19*

Omgeving 1.00 .27**

Spiritualiteit 1.00

* p<.05
** p<.01

3.4.2 Betrouwbaarheid WHOQOL-100

De interne consistentie van de domeinen, berekend met behulp van Cronbach´s alpha, is goed

te noemen (zie tabel 7). Het domein fysieke gezondheid, bestaande uit de facetten pijn en

ongemak, energie en vermoeidheid,  en slaap en rust, heeft een alpha van .92. Het domein

psychologische toestand, bestaande uit de facetten positieve gevoelens, denken, leren,

geheugen en concentratie, zelfwaardering, lichaamsbeeld en verschijning en negatieve

gevoelens, heeft een alpha van .86. Het domein mate van onafhankelijkheid, bestaande uit de

facetten mobiliteit, activiteiten in het dagelijks leven, afhankelijkheid van medicijnen en

medische hulp en werkcapaciteit, heeft een alpha van .94. Het domein sociale relaties,

bestaande uit de facetten persoonlijke relaties, sociale steun, en seksuele activiteit, heeft een

alpha van .86. Het domein kenmerken van de omgeving, bestaande uit de facetten vrijheid,

fysieke veiligheid en zekerheid, thuisomgeving, financiële bronnen, toegankelijkheid en

kwaliteit van gezondheid en sociale zorg, mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe

informatie en vaardigheden, het participeren in en mogelijkheden voor recreatie/vrije tijd,

omgeving en transport, heeft een alpha van .93. Het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke

overtuigingen heeft een alpha van .85. Alle alpha´s liggen boven de .80. De interne
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consistentie van de bovengenoemde facetten, elk bestaande uit vier vragen, is redelijk tot

goed te noemen: de alpha´s varieerden van .66 tot .94. 

Tabel 7 – Betrouwbaarheid WHOQOL-100

Facetten en domeinen Cronbach´s Alpha

Facet 0 Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid 0.84

Domein 1 Fysieke gezondheid  

Facet 1 Pijn en ongemak

Facet 2 Energie en vermoeidheid

Facet 3 Slaap en rust

0.92

0.82

0.89

0.92

Domein 2 Psychologische toestand

Facet 4 Positieve gevoelens

Facet 5 Denken, leren, geheugen en concentratie

Facet 6 Zelfwaardering

Facet 7 Lichaamsbeeld en verschijning

Facet 8 Negatieve gevoelens

0.86

0.83

0.73

0.79

0.83

0.85

Domein 3 Mate van onafhankelijkheid

Facet 9 Mobiliteit

Facet 10 Activiteiten in het dagelijks leven

Facet 11 Afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp

Facet 12 Werkcapaciteit

0.94

0.81

0.87

0.89

0.94

Domein 4 Sociale Relaties

Facet 13 Persoonlijke relaties

Facet 14 Sociale steun

Facet 15 Seksuele activiteit

0.86

0.71

0.77

0.85

Domein 5 Omgeving

Facet 16 Vrijheid, fysieke veiligheid en zekerheid

Facet 17 Thuis omgeving

Facet 18 Financiële bronnen

Facet 19 Gezondheid en sociale zorg: toegankelijkheid en kwaliteit

Facet 20 Mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en

vaardigheden

Facet 21 Participeren in en mogelijkheden voor recreatie / vrije tijd 

Facet 22 Omgeving

Facet 23 Transport

0.93

0.73

0.72

0.87

0.75

0.76

0.81

0.66

0.87

Domein 6 Spiritualiteit / Religie / Persoonlijke overtuigingen 0.85
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3.4.3 Gemiddelde scores van de WHOQOL-100

In bijlage 5 (tabel A) is een totaal overzicht te zien van de gemiddelde scores van de totale

groep Nieuw-Guineaveteranen op de domeinen en facetten van kwaliteit van leven. In

vergelijking met de normgroep die bestaat uit mannen van dezelfde leeftijd afkomstig uit de

algemene bevolking, scoren Nieuw-Guineaveteranen gemiddeld min of meer even hoog op

algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid (15,8 versus15,6) (zie figuur 1). 

Om meer inzicht te krijgen in de reacties van de Nieuw-Guineaveteranen op de vragen die de

algehele kwaliteit van leven en de algemene gezondheid (zie bijlage 7) vertegenwoordigen

kan gekeken worden naar de frequentieverdeling van de antwoordmogelijkheden. 76% van de

Nieuw-Guineaveteranen is tevreden tot zeer tevreden over zijn kwaliteit van leven (3% is

(erg) ontevreden). 78% is tevreden tot zeer tevreden over het leven in het algemeen (2% is

(erg) ontevreden).  En 59% is tevreden tot zeer tevreden over zijn gezondheid (14% is (erg)

ontevreden). 84% van de Nieuw-Guineaveteranen schatten hun kwaliteit van leven als

tamelijk tot erg goed in (14% goed noch slecht en 3% tamelijk slecht). 

Fysieke gezondheid

De gemiddelde scores op het domein fysieke gezondheid van Nieuw-Guineaveteranen en de

normgroep komen overeen (beide 15,1) (zie figuur 2). De mate van energie en  vermoeidheid

15,6 15,8

0

5

10

15

20

Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid

Nieuw Guinea veteranen Normgroep

Figuur 1 – Gemiddelde score algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid
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(15,0 versus 14,8) en pijn en ongemak (9,7 versus 10,3) zijn niet significant verschillend

tussen de twee groepen. Daarentegen wijkt de gemiddelde score op het facet slaap en rust

(resp. 15,9 en 16,7: p=.007) significant af in vergelijking met de normgroep. De kwaliteit van

slaap en rust wordt door Nieuw-Guineaveteranen als minder goed ervaren.

Psychologische toestand

De gemiddelde scores op het domein psychologische toestand (15,2 versus 15,2) van de

Nieuw-Guineaveteranen en de normgroep zijn hetzelfde  (zie figuur 3). 
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Figuur3 – Gemiddelde scores domein en facetten van psychologisc
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Figuur2 – Gemiddelde scores domein en facetten van fysieke gezondheid * p<.01
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Zowel negatieve als positieve gevoelens komen overeen met de normgroep (14,2 versus 14,5

en 9, 0 versus 9,3) als ook de mate van zelfwaardering (14,5 versus 14,6). Dit geldt ook voor

de facetten denken, leren, geheugen en concentratie in het dagelijks leven (14,6 versus 14,6)

en het facet lichaamsbeeld en verschijning (17,9 en 17,4). 

Mate van onafhankelijkheid

De beleefde mate van onafhankelijkheid is gemiddeld ook vergelijkbaar met die van de

normgroep (15,7 versus 16,1). Dit geldt voor alle facetten binnen dit domein (zie figuur 4).

Sociale relaties

Op het domein van sociale relaties scoren de veter

normgroep (15,1 versus 14,9).  Dit geldt voor alle fac

15,7 15,8 16,2
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8

15,9

0

5

10

15

20

MATE VAN
ONAFHANKEL.

Mobiliteit Activiteiten in het
dagelijks leven

Afhan
van me

medis

Nieuw Guinea veteranen Normgroep

Figuur 4 – Gemiddelde scores domein en facetten van mate 
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anen gemiddeld overeenkomstig met de

etten binnen dit domein (zie figuur 5). 

kelijkheid
dicijnen en
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Werkcapaciteit

van onafhankelijkheid
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Kenmerken van de omgeving

Het domein kenmerken van de omgeving laat geen significant verschil zien tussen

gemiddelde scores van Nieuw-Guineaveteranen en die van de normgroep (15,7 versus 16,0)

(zie figuur 6). Kenmerken van de omgeving zoals vrijheid, fysieke veiligheid en zekerheid

(15,5 versus 15,6), de thuisomgeving (15,9 versus 16,0), financiële bronnen (16,3 versus

16,7), het participeren in en mogelijkheden voor recreatie / vrije tijd (16,0 versus 16,0), de

fysieke omgeving (14,7 versus 14,9) en vervoer (17,7 versus 17,5) vertonen in verhouding tot

de normgroep vergelijkbare gemiddelde scores. Significante verschillen met de normgroep

zijn gevonden op de facetten toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheid- en sociale zorg

(15,0 versus 15,9: p=.000), en mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie (14,8

versus 15,5: p=.004). Nieuw-Guineaveteranen ervaren een mindere kwaliteit en

toegankelijkheid van gezondheid en sociale zorg, en beschikken in mindere mate over de

mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden.  
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Figuur 5 – Gemiddelde scores domein en facetten van sociale relaties
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Figuur 6 – Gemiddelde scores domein en facetten van kenmerken van de omgeving * p<.01

* *



Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw

Pilotonderzoek Kwaliteit 

Spiritualiteit/religie/persoonlijke overtuigingen

De Nieuw-Guineaveteranen scoren significant lager op het domein spiritualiteit / religie /

persoonlijke overtuigingen in vergelijking met de normgroep (11,8 versus 12,9: p=.000). De

mate waarin persoonlijke overtuigingen en religie een rol spelen in het betekenis geven aan

het leven en kracht geven tijdens moeilijkheden  is minder hoog voor de groep veteranen. 

De frequentieverdelin

in de rol die spiritua

bijlage 7). De mate 
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Figuur 7 – Gemiddelde
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g van de vragen die dit domein vertegenwoordigen geven nader inzicht

liteit speelt het leven van de hele groep Nieuw-Guineaveteranen (zie

waarin persoonlijke overtuigingen betekenis geven aan het leven bij

en is: 30% weinig tot helemaal niet, 42% middelmatig en 28% hevig tot

heid. De mate waarin persoonlijke overtuigingen de kracht geven om

 kunnen is bij Nieuw-Guineaveteranen: 26% weinig tot helemaal niet,

25% hevig tot extreem. De mate waarin het persoonlijke geloof helpt om

leven te begrijpen, is bij deze groep veteranen: 40% weinig tot helemaal

tig en 18% hevig tot extreem. Tot slot, de mate waarin Nieuw-

len dat hun leven betekenisvol is, is bij 14% weinig tot helemaal niet,

g en bij 42% hevig tot extreem. 

11,8

IRITUALITEIT/RELIGIE

 score spiritualiteit/religie/persoonlijke overtuigingen * p<.01
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3.4.4 Scoreverdeling van domeinen van de WHOQOL100

Het percentage Nieuw-Guineaveteranen dat gemiddeld scoort voor algehele kwaliteit van

leven en algemene gezondheid is 63%, 21% scoort laag en 16% scoort hoog (zie figuur 8)2. 
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Figuur 8 – Scoreverdeling algehele kwaliteit van leven en algemene
dh id
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n figuur 9 is de scoreverdeling te zien voor het domein fysieke gezondheid. 65% van de

ieuw-Guineaveteranen scoort gemiddeld, 18% scoort laag en 17% scoort hoog.

                                                         
  Een score wordt gemiddeld genoemd als deze ligt tussen het gemiddelde van de normgroep plus of min één
tandaarddeviatie. Een score wordt laag of hoog genoemd als deze respectievelijk lager dan wel hoger dan dit
ereik ligt (zie bijlage 5 Tabel A).
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Figuur 9 – Scoreverdeling fysieke gezondheid
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62% van de Nieuw-Guineaveteranen scoort gemiddeld op het domein psychologische

toestand, 20% scoort hoog en 18% scoort laag (zie figuur 10).

Het percentage Nieuw-Guineaveteranen dat gemiddeld scoort op het domein mate van

onafhankelijkheid is 58%, 25% scoort laag en 17% scoort hoog (zie figuur 11).

18%
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20%

laag
gemiddeld
hoog

Figuur 10 – Scoreverdeling psychologische toestand
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17%
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Figuur 11 – Scoreverdeling mate van onafhankelijkheid
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Het percentage Nieuw-Guineaveteranen dat gemiddeld scoort op het domein sociale relaties is

62%, 20% scoort hoog en 18% scoort laag. (zie figuur 12).

In figuur 13 is te zien dat 58% van de Nieuw-Guineaveteranen gemiddeld scoort op het

domein kenmerken van de omgeving,  25% scoort laag en 17% scoort hoog.
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Figuur 12 – Scoreverdeling sociale relaties
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Figuur 13 – Scoreverdeling kenmerken van de omgeving
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Het percentage Nieuw-Guineaveteranen dat gemiddeld scoort op het domein

spiritualiteit/religie/persoonlijke overtuigingen is 70%, 25% scoort laag en 5% scoort hoog

(zie figuur 14).
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Figuur 14 – Scoreverdeling spiritualiteit/religie/persoonlijke
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p bijna alle domeinen laten Nieuw-Guineaveteranen een vergelijkbare scoreverdeling zien:

ond de 20% scoort zowel hoog of laag, en ongeveer 60% scoort gemiddeld. Uitzondering

ierop vormt het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke overtuigingen. Het percentage dat

emiddeld en laag scoort ligt iets hoger en het percentage hoge scores ligt lager.  

.4.5 Verschillen binnen de groep Nieuw-Guineaveteranen

innen de onderzochte groep Nieuw-Guineaveteranen zijn verschillen gevonden in kwaliteit

an leven op basis van geloof, gezondheidsproblemen, rang, opleiding en de mate van

evredenheid met kwaliteit van leven. Op demografische kenmerken zoals leeftijd, burgerlijke

taat en opleidingsniveau zijn er geen verschillen gevonden binnen de subgroepen.

eloof

et hebben van een bepaalde geloofsovertuiging, met name rooms-katholiek of Nederlands

ervormd, laat bij Nieuw-Guineaveteranen hogere gemiddelde scores zien op twee domeinen

an kwaliteit van leven (zie tabel 8). Gelovige veteranen geven gemiddeld genomen een

ogere waardering aan hun sociale relaties (15,5 versus 14,2: p=.002). Binnen dit domein

alen zij meer geluk en tevredenheid uit hun persoonlijke relaties (16,8 versus 15,5: p=.002).

n zij geven aan meer kracht en betekenis uit hun persoonlijke geloofsovertuigingen te

ntlenen (12,3 versus 10,8: p=.004).

25%

70%

5%

laag
gemiddeld
hoog
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Tabel 8  - verschillen in kwaliteit van leven op basis van wel of geen geloof 

Significante verschillen in kwaliteit van leven op basis van geloof Wel geloof

(n=95)

Geen geloof

(n=54)

Domein Sociale relaties (p=.002)

Persoonlijke relaties (p=.002)

15,5 (2,2)

16,8 (2,2)

14,2 (2,7)

15,5 (2,5)

Domein Spiritualiteit / Religie / Persoonlijke overtuigingen  (p=.004) 12,3 (2,8) 10,8 (3,5)

Gezondheidsproblemen

Nieuw-Guineaveteranen met gezondheidsproblemen waarderen hun algehele kwaliteit van

leven en algemene gezondheid gemiddeld lager (14,1 versus 16,5: p=.000) dan veteranen

zonder gezondheidsproblemen. Ook scoren zij op bijna alle domeinen van kwaliteit van leven

significant lager (p<.001) met name op fysieke gezondheid (13,3 versus 16,2), psychologische

toestand (14,3 versus 15,8) en mate van afhankelijkheid (13,5 versus 17,1).  Dit geldt ook

voor het domein sociale relaties (14,4 versus 15,5: p=.007)) betreffende de facetten

persoonlijke relaties (15,6 versus 16,8: p=.001) en seksuele activiteit (12,6 versus 14,5:

p=.001), en het domein kenmerken van de omgeving (15,1 versus 16,1: p=.001) op de

facetten participeren in en mogelijkheden voor recreatie / vrije tijd  (14,9 versus 16,6: p=.000)

en transport (16,7 versus 18,1:p=.001) (zie tabel 9). Geen verschillen zijn gevonden voor het

domein spiritualiteit/religie/persoonlijke overtuigingen. Veteranen met gezondheids-

problemen beleven een verminderde algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid en

een mindere mate van welbevinden op de domeinen fysieke gezondheid, psychologische

toestand, mate van onafhankelijkheid. Binnen het domein sociale relaties geven veteranen met

gezondheidsproblemen aan minder geluk en tevredenheid over hun persoonlijke relaties en

hun seksuele leven te ervaren. Over kenmerken van de omgeving zoals het participeren in en

mogelijkheden voor recreatie en het gebruik maken van vervoer zijn deze veteranen een

minder tevreden.
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Tabel 9  - verschillen in  kwaliteit van leven op basis van wel of geen gezondheidsproblemen

Significante verschillen in kwaliteit van leven op basis van

gezondheidsproblemen

Wel gezondheids-

problemen

(n=59)

Geen gezondheids-

problemen

(n=93)

Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid (p=.000) 14,1 (2,8) 16,5 (2,3)

Domein Fysieke gezondheid (p=.000)

Pijn en ongemak (p=.000)

Energie en vermoeidheid (p=.000)

Slaap en rust (p=.001)

13,3 (3,1)

11,8 (3,2)

12,9 (3,9)

14,8 (3,9)

16,2 (2,0)

8,3 (2,5)

16,3 (2,2)

16,6 (2,8)

Domein Psychologische toestand (p=.000)

Positieve gevoelens (p=.003)

Zelfwaardering (p=.000)

Lichaamsbeeld en verschijning (p=.003)

Negatieve gevoelens (p=.000)

14,3 (2,2)

13,5 (2,7)

13,7 (2,4)

17,2 (2,9)

10,5 (3,8)

15,8 (1,7)

14,7 (2,0)

15,0 (2,1)

18,3 (1,7)

8,1 (2,5)

Domein Mate van onafhankelijkheid (p=.000)

Mobiliteit (p=.000)

Activiteiten in het dagelijks leven (p=.000)

Afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp (p=.000)

Werkcapaciteit (p=.000)

13,5 (3,1)

14,2 (3,8)

14,2 (3,3)

11,5 (3,6)

13,4 (4,4)

17,1 (1,8)

16,8 (2,4)

17,4 (2,0)

6,9 (2,8)

17,1 (2,4)

Domein Sociale relaties (p=.007)

Persoonlijke relaties (p=.001)

Seksuele activiteit (p=.001)

14,4 (2,7)

15,6 (2,6)

12,6 (4,0)

15,5 (2,2)

16,8 (2,1)

14,5 (2,8)

Domein Kenmerken van de omgeving (p=.001)

Participeren in en mogelijkheden voor recreatie / vrije tijd (p=.000)

Transport (p=.001)

15,1 (1,9)

14,9 (3,2)

16,7 (2,8)

16,1 (1,7)

16,6 (2,2)

18,1 (2,5)

Rang tijdens inzet in Nieuw-Guinea

De steekproef laat een aantal significante verschillen zien in facetten van kwaliteit van leven,

wanneer er een onderscheid wordt gemaakt in rang tijdens de inzet in Nieuw-Guinea (zie

tabel 10). De veteranen die in een hogere rang hebben gediend scoren gemiddeld hoger op

algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid (15,1 versus 16,7: p=.003). Ook scoren

zij gemiddeld hoger op facetten van de psychologische toestand zoals positieve gevoelens

(13,8 versus 14,9: p=.007) en op denken, leren, geheugen en concentratie (14,1 versus 15,7:

p=.000), en op het facet mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en

vaardigheden (14,4 versus 15,9: p=.002). Veteranen met een hogere rang tijdens de inzet in

Nieuw Guinea waarderen gemiddeld genomen nu hun algehele kwaliteit van leven en

algemene gezondheid, hun psychologische toestand op gebied van positieve gevoelens en

denk- en concentratievermogen hoger dan veteranen die een lagere rang hebben bekleed. Ook



Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw

Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Pagina 30

geven zij aan in hun omgeving meer mogelijkheden te hebben tot het verkrijgen van nieuwe

informatie en vaardigheden.   

Tabel 10 - verschillen in  kwaliteit van leven op basis van rang 

Significante verschillen in kwaliteit van leven op basis van rang Laag

(n=100)

Hoog

(n=46)

Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid (p=.003) 15,1 (2,9) 16,7 (2,2)

Domein Psychologische toestand (p=.003)

Positieve gevoelens (p=.007)

Denken, leren, geheugen en concentratie (p=.000)

14,9 (2,1)

13,8 (2,4)

14,1 (2,6)

15,9 (1,6)

14,9 (2,1)

15,7 (2,1)

Mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden

(p=.002)

14,4 (2,6) 15,9 (2,7)

Opleiding

Tabel 11 laat op basis van opleiding significante verschillen zien tussen de twee uiterste

groepen. Nieuw-Guineaveteranen met een lagere opleiding, scoren gemiddeld lager op

mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden (14,1 versus 16,9:

p=.000) dan veteranen die hoger onderwijs hebben genoten.

Tabel 11 - verschillen in  kwaliteit van leven op basis van opleiding 

Significant verschil in kwaliteit van leven op basis van opleiding Lager

(n=67)

Middelbaar

(n=42)

Hoger

(n=22)

Mogelijkheden tot het verkrijgen van 

nieuwe informatie en vaardigheden (p=.000)

14,1 (2,5) 15,2 (2,8) 16,9 (1,9)

Tevredenheid met kwaliteit van leven

Op basis van de vraag Hoe tevreden bent u met de kwaliteit van uw leven? is de groep Nieuw

Guinea veteranen ingedeeld in drie subgroepen: (erg) ontevreden, geen mening en (erg)

tevreden (zie tabel 12). De domeinen fysieke gezondheid, psychologische toestand, en sociale

relaties laten tussen de drie groepen significante verschillen zien. De domeinen mate van

onafhankelijkheid en kenmerken van de omgeving laten alleen een significant verschil zien

tussen  de twee uiterste groepen (erg) ontevreden en (erg) tevreden, en tussen de groep zonder

mening en de groep (erg) tevreden. 
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Tabel 12 – verschillen op basis van tevredenheid met kwaliteit van leven

Significante verschillen in domeinen van kwaliteit van

leven op basis van tevredenheid met kwaliteit van leven

(erg) ontevreden

(n=5)

Geen

mening

(n=32)

(erg) tevreden

(n=114)

Fysieke gezondheid (p=.001) (p=.000) (p=.000) 9, 1 (2,4) 13,3 (3,0) 15,9 (2,1)

Psychologische toestand (p=.000) (p=.000) (p=.000) 10,4 (1,8) 13,5 (1,4) 16,0 (1,5)

Mate van onafhankelijkheid  (p=.000) (p=.000) 10,4 (2,6) 13,5 (3,3) 16,6 (2,2)

Sociale relaties (p=.002) (p=.000) (p=.000) 9,9 (1,6) 13,2 (1,6) 15,8 (2,1)

Kenmerken van de omgeving (p=.000) (p=.000) 13,1 (0,9) 14,2 (1,6) 16,3 (1,5)
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HOOFDSTUK 4 Resultaten focusgroepen

De resultaten van de focusgroepen worden in dit hoofdstuk beschreven. Er zijn twee groepen

samengesteld en ingedeeld op basis van de inzetperiode. Deelnemers aan de focusgroepen

hadden via het vragenlijstonderzoek kenbaar gemaakt dat zij bereid waren deel te nemen aan

vervolgonderzoek in de vorm van een groepsinterview. Centrale onderwerpen tijdens het

groepsgesprek waren de evaluatie van de vragenlijst, kwaliteit van leven en bijbehorende

levensgebieden, en de invloed van de inzet in Nieuw-Guinea op de kijk van kwaliteit van

leven.

4.1 Samenstelling focusgroepen

In groep 1 namen, na twaalf uitnodigingen te hebben verstuurd, in totaal vijf Nieuw-

Guineaveteranen deel (responsepercentage 42%). In deze groep waren marine, waarvan twee

mariniers, en landmacht vertegenwoordigt die in de periode 1950 tot en met 1958 hebben

gediend. De gemiddelde leeftijd in de groep was 66 jaar (zie tabel 13).

In groep 2 namen, na twaalf uitnodigingen te hebben verstuurd, in totaal zes Nieuw-

Guineaveteranen deel (responsepercentage 50%). In deze groep was naast marine, waarvan 1

marinier,  en landmacht ook luchtmacht vertegenwoordigd die in de periode vanaf 1958 tot en

met 1962 hebben gediend. De gemiddelde leeftijd in deze groep was 63 jaar.

Tabel 13 – samenstelling focusgroepen

Focus groep 1 (n=5) Focus groep 2 (n=6)

Inzetperiode 1950-1958 Inzetperiode 1958-1962

Marine (3) en Landmacht (2) Marine (3), Landmacht (2) en Luchtmacht (1)

Gemiddelde leeftijd 66 jaar Gemiddelde leeftijd 63 jaar
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4.2 Evaluatie vragenlijst

In de eerste groep waren de deelnemers positief over het invullen van de vragenlijst. Ze

vonden het nuttig om de lijst in te vullen en ze beoordeelden de vragen als helder en duidelijk.

De antwoordmogelijkheden vonden ze niet altijd even passend. De meeste deelnemers hebben

de vragenlijst ingevuld op basis van de eerste gedachte die bij hun opkwam. Eén persoon

vond het moeilijk om vooral eerlijk te zijn en het juiste antwoord in te vullen. Eén persoon

heeft de vragenlijst samen met zijn vrouw ingevuld, anders had hij hem niet ingevuld. Men

had geen problemen met de lengte van de lijst. Sommige vragen waren indringend en lastig en

vroegen om zelfonderzoek, zoals de vragen over zelfvertrouwen, het seksuele leven en

depressieve gevoelens. Over het algemeen heeft het invullen van de vragenlijst volgens de

veteranen geen nawerking gehad.

De deelnemers uit de tweede groep waren ook positief over het invullen van de vragenlijst.

De vragen waren duidelijk. Sommige vragen leken dubbel gesteld. Men had geen moeite met

het invullen van de vragen. Ook in deze groep had men geen moeite met de lengte van de

vragenlijst. Eén persoon vond het invullen van de vragenlijst een gevoel van erkenning geven.

“Erkend worden dat we bestaan. Dit kan iets bijdragen aan de geschiedschrijving en omgaan

en handhaving van het menselijk gezicht in de maatschappij. De meesten wisten

waarschijnlijk niet waarom we er naar toe gingen.” Een andere deelnemer zei dat hij nog

regelmatig terugdacht aan die tijd. “En zeker als daar nog eens wat gebeurt tegenwoordig”.

Anderen zeiden geen nasleep te ondervinden van het invullen van de vragenlijst.

4.3 Kwaliteit van leven en bijbehorende levensgebieden

In de eerste groep waren de kernwoorden die opkwamen bij het begrip kwaliteit van leven:

het huwelijk en eventuele kinderen, gezondheid, materiële zaken, relaties, zelfkennis en

geloof. Vervolgens werd ingegaan op de levensgebieden die worden beïnvloed door kwaliteit

van leven. Ten eerste noemde men gezondheid van lijf en leden maar ook de

gemoedstoestand. Je goed voelen, alles waar je plezier in hebt, positief de volgende dag

tegemoet zien. Eén persoon noemde nadrukkelijk zelfkennis en daar voortdurend aan werken.

Voor hem was dat een voorwaarde om te voelen en te weten wat je wilt in het leven. Kwaliteit

van leven hangt af van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Als tweede werd
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genoemd de partnerrelatie, waarin intimiteit een belangrijke rol speelt. Gevoel van

genegenheid en van elkaar houden geeft je kracht. Seksualiteit werd hierbij ook genoemd,

maar was minder belangrijk dan intimiteit. Als derde werd keuzevrijheid genoemd. Daar

hoort ook bij vrije tijd en de dingen doen die je het liefst doet. Een aantal deelnemers vond

niet meer werken een bevrijding. Waarschijnlijk speelde de levensfase bij deze genoemde

dimensie van kwaliteit van leven een belangrijke rol in deze groep. Vervolgens vond men

veiligheid en de woonomgeving waarin men leefde belangrijke gebieden in relatie tot

kwaliteit van leven. Als laatste vond men materiële aspecten (met name geld) van belang,

alhoewel men daarover van mening verschilde. Een aantal vond dat geld gelukkig maakte,

terwijl een ander benadrukte dat het enigzins belangrijk is. “Je hoeft niet in weelde te leven.

Door een dvd-speler te kunnen kopen kan ik naar muziek luisteren. Dat geeft me kippenvel.

Een welvarend bestaan kunnen leiden klinkt mooier dan geld maakt gelukkig.” 

In de tweede groep kwamen in relatie tot kwaliteit van leven kernwoorden naar voren als

gezondheid, welzijn, voldoende financiën, een doel hebben in het leven, liefde, vrijheid en

wijsheid, en vrouw en kinderen. Vervolgens werd ingegaan op relevante levensgebieden,

maar door tijdgebrek binnen de groep is er geen rangorde aangebracht in de mate van

relevantie. Ook hier werd veelvuldig gezondheid genoemd in zowel geestelijk als lichamelijk

opzicht. Kwaliteit van leven wordt met name beïnvloed door gezondheid. “Als je niet gezond

bent, word je in een hele hoop dingen beperkt. Dan word je aan huis gebonden, je contacten

worden minder.” Daaronder valt ook actief en mobiel kunnen zijn. De relatie met de partner

wordt door diverse deelnemers genoemd. “Verbondenheid en vertrouwen wordt steeds

belangrijker naarmate je ouder wordt, ook als mensen in je omgeving je ontvallen.” En:

“Vreugde en verdriet kun je wel delen met anderen maar je diepste zieleroerselen worden

alleen maar begrepen door een partner waar je al jaren mee geleefd hebt.” Vervolgens werd

het van belang geacht iets te kunnen betekenen voor een ander door vrijwilligerswerk of

buurtwerk: ergens bijhoren en een sociaal netwerk om je heen hebben.  Verder werden

leefomgeving en veiligheid genoemd in relatie tot welzijn. Voor een aantal deelnemers speelt

geloof ook een rol in kwaliteit van leven. “In moeilijke tijden kun je daar heel veel uit putten.

Het kan een belangrijke steun zijn om met tegenslag om te gaan.”



Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw

Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Pagina 35

4.4 Invloed van de inzet in Nieuw-Guinea

De inzetervaring in Nieuw-Guinea heeft voor de deelnemers van de eerste groep in

verschillende mate invloed gehad op hun ideeën over kwaliteit van leven. Voor de één heeft

het problemen opgeleverd bij terugkeer in de maatschappij. Het had zijn levensvisie

veranderd, waardoor hij de burgermaatschappij ontzettend kleinburgerlijk vond. Een andere

deelnemer vond de maatschappij na terugkeer ook veranderd, maar vond de vrijheid in

Nieuw-Guinea heerlijk. Door de inzet was bij weer een andere deelnemer zijn visie op de

militaire samenleving en de politiek beïnvloed. Met name was het wantrouwen in de politiek

zeer toegenomen. “Het Papoeavolk is eigenlijk verraden. In Nieuw-Guinea had je geen

privacy als militair en armoe was troef”. Al die aspecten van kwaliteit van leven werden daar

beïnvloed. “Het heeft me met mijn neus op de feiten gedrukt”. Meerdere deelnemers in de

groep herkenden zich daarin. Bij weer een andere deelnemer heeft het zelfonderzoek (een

bewustwordingsproces) op gang gebracht. Terugkijkend heeft de tijd in Nieuw-Guinea de

meeste indruk op hem gemaakt. “Het heeft ervoor gezorgd dat ik meer ben stil gaan staan bij

wat nu echt belangrijk is. Toen waren er ontberingen en veel ellende. Achteraf heb ik dat

ervaren als zeer vruchtbaar. Wat eerst negatief leek is nu positief gebleken.” Samengevat

heeft de inzet in Nieuw-Guinea op persoonlijk vlak voor een aantal veteranen gezorgd voor

zelfvertrouwen, het verkennen van grenzen en mogelijkheden en vaker stilstaan bij dingen die

echt belangrijk zijn. Het heeft het leven verrijkt volgens hen.

In de tweede groep kwamen vergelijkbare invloeden aan bod tijdens dit onderwerp. Het

anders gaan denken over welvaart en armoede was ook onderwerp van gesprek. Een

deelnemer zei “Als je de tijd in Nieuw-Guinea vergelijkt met de huidige tijd, zijn de mensen

momenteel vreselijk ontevreden. Als ik terugdenk aan Nieuw-Guinea waar de

omstandigheden primitiever waren, waardeer ik wat ik nu heb.” Een andere deelnemer was

twee keer in Nieuw-Guinea geweest en gaf aan dat het voor hem een vlucht was om daar naar

toe te gaan. Na terugkeer kwam hij tevreden en zelfstandig terug. Ook in dit groepsinterview

kwam de onvrede met de militaire structuur ter sprake, met name de hiërarchie van de Marine,

en het wantrouwen ten aanzien van de politiek (het verraden van de Papoeabevolking). Verder

kwam nog aan bod de voorkeursbehandeling die militairen kregen in vergelijking met de

Papoea’s. “Eigenlijk deden wij ook ontzettend aan apartheid”. Ook benadrukte een deelnemer

het belang van gelijkwaardigheid en respect, ongeacht wat voor werk iemand doet. Ook

bracht een veteraan de vergelijking naar voren met de recentere militaire uitzendingen en zei
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“Uitzendingen na ons zijn niet minder zwaar. Cambodja was ook een moeilijke uitzending.”

Tot slot benadrukte een deelnemer het belang van een goede partner die immers achterbleef

en alleen voor de kinderen zorgde.
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en discussie

In antwoord op de centrale vraagstelling kan het volgende worden geconcludeerd. De

WHOQOL-100 is een bruikbaar instrument om kwaliteit van leven te meten. Het instrument

discrimineert tussen Nieuw-Guineaveteranen die (erg) ontevreden, geen mening hebben en

(erg) tevreden zijn over hun kwaliteit van leven op de domeinen fysieke gezondheid,

psychologische toestand, en sociale relaties. Veteranen die (erg) ontevreden zijn scoren op

deze domeinen lager. Mate van onafhankelijkheid en kenmerken van de omgeving laten

alleen een verschil zien tussen de twee uiterste groepen (erg) ontevreden versus (erg)

tevreden, en tussen de groep zonder mening versus de groep die (erg) tevreden is. Een

kanttekening hierbij is wel dat de subgroepen niet van dezelfde grootte zijn. Een ruime

meerderheid van de Nieuw-Guineaveteranen geeft aan tevreden tot erg tevreden te zijn over

hun kwaliteit van leven. Geconcludeerd kan worden dat de WHOQOL-100 onderscheid

maakt tussen de veteranen die (erg) ontevreden dan wel (erg) tevreden zijn met betrekking tot

de domeinen van kwaliteit van leven. De domeinen van de WHOQOL-100 hebben een goede

betrouwbaarheid en de bijbehorende facetten hebben een redelijke tot goede betrouwbaarheid.

De samenhang tussen de domeinen is groot en veronderstelt een (lineaire) relatie tussen

fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid, sociale relaties en

kenmerken van de omgeving. Het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke

geloofsovertuigingen vormt hierop een uitzondering en hangt in mindere mate samen met de

domeinen psychologische toestand en kenmerken van de omgeving. 

Nieuw-Guineaveteranen waarderen hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid

gemiddeld even hoog als een groep mannen van dezelfde leeftijd afkomstig uit de algemene

bevolking. Driekwart is tevreden tot zeer tevreden over zijn kwaliteit van leven en het leven

in het algemeen. Ruim de helft van de onderzochte veteranen geeft aan tevreden tot erg

tevreden te zijn over zijn gezondheid. Een ruime meerderheid waardeert zijn kwaliteit van

leven als tamelijk tot erg goed. Gemiddelde scores op de domeinen fysieke gezondheid,

psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid en sociale relaties weerspiegelen een

vergelijkbare mate van dagelijks functioneren van Nieuw-Guineaveteranen in vergelijking

met de normgroep. Ook de mate waarin diverse kenmerken van de omgeving zoals veiligheid,

thuisomgeving, financiën, recreatie, fysieke omgeving en transport een rol spelen in het
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dagelijks leven en bijdragen in de kwaliteit van leven komen overeen met die van de

normgroep. 

Enkele verschillen met de normgroep zijn dat Nieuw-Guineaveteranen een mindere mate van

kwaliteit van slaap en rust ervaren, een mindere mate van toegankelijkheid en kwaliteit van

gezondheid- en sociale zorg ervaren, en minder mogelijkheden hebben tot het verkrijgen van

nieuwe informatie en vaardigheden. Tevens is een belangrijk verschil dat Nieuw-

Guineaveteranen minder betekenis en kracht ontlenen aan hun persoonlijke overtuigingen in

het leven dan een vergelijkbare groep mannen uit de samenleving. De scoreverdeling op bijna

alle domeinen van kwaliteit van leven (fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate

van onafhankelijkheid, sociale relaties en kenmerken van de omgeving) laat zien dat de

meeste Nieuw-Guineaveteranen gemiddeld scoren. Ongeveer 20% scoort hoog of laag op

deze domeinen, waarbij degenen die laag scoren een risicogroep vormen. Het domein

spiritualiteit vormt hierop een uitzondering: meer Nieuw-Guineaveteranen scoren hierop laag

en gemiddeld, en minder vaak hoog. Over het algemeen lijkt het merendeel van de

onderzochte groep op basis van de gevonden resultaten goed in staat om hun kwaliteit van

leven te waarborgen. 

Deze resultaten lijken de bevindingen van de Nieuw-Guinea enquête die in 1993 is uitgevoerd

door de Stichting Dienstverlening Veteranen (1994) te ondersteunen. Hierin gaf een ruime

meerderheid van de onderzochte Nieuw-Guineaveteranen aan geen lichamelijk en geestelijk

nadelige gevolgen van hun dienst te hebben ondervonden. Daarentegen blijkt uit onderzoek

onder oudere veteranen die lid zijn van de BNMO (Bramsen e.a., 1995), waaronder ook

Nieuw-Guineaveteranen, dat de leden veel vaker een slechte gezondheid rapporteren ten

opzichte van steekproefveteranen en de doorsnee mannelijke bevolking van vergelijkbare

leeftijd. De Nieuw-Guineaveteranen die zich hebben aangemeld bij de Stichting

Dienstverlening Veteranen lijken vergeleken met de BNMO-leden een betere

gezondheidstoestand te ervaren. In internationaal onderzoek wordt ook wel gesproken over

een “healthy soldier effect”. Dit wordt ook wel omschreven als een te verwachten betere

fysieke functionele gezondheid op basis van selectie en trainingskarakteristieken (Kang &

Bullman, 1996). Vanwege fysieke screening voor de militaire dienst, vereisten om een

bepaalde standaard van fysiek welbevinden te handhaven, en een betere toegang tot medische

zorg gedurende en na de militaire dienst, heeft een militaire groep naar verwachting een lager

mortaliteitspercentage dan een vergelijkbaar segment uit de algemene populatie. Naar
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verwachting zouden de Nieuw-Guineaveteranen in dit onderzoek gemiddeld genomen een

betere fysieke gezondheid ervaren in vergelijking met mannen afkomstig uit de algemene

bevolking: de resultaten bevestigen dit niet. Dit duidt dus niet op het zogenaamde “healthy

soldier effect”. Mortaliteitsonderzoek zou dit moeten bevestigen. Een mogelijke verklaring

kan zijn dat het merendeel van de Nieuw-Guineaveteranen vanwege hun dienstplicht is

ingezet en in hun verdere loopbaan niet meer aan strenge gezondheidseisen hoefden te

voldoen. 

Op de vraag wat Nieuw-Guineaveteranen verstaan onder kwaliteit van leven is een eerste

antwoord gegeven door de uitkomsten van twee focusgroepen. De resultaten van deze

groepsinterviews zijn evenwel niet automatisch representatief voor de gehele populatie

Nieuw-Guineaveteranen vanwege het beperkte aantal deelnemers. Meer groepsinterviews

zouden de uitkomsten moeten bevestigen. Een eerste impressie laat zien dat kwaliteit van

leven met name wordt geassocieerd met gezondheid: het geestelijk en lichamelijk

welbevinden. De partnerrelatie waarin intimiteit, vertrouwen en verbondenheid een

belangrijke rol spelen is ook genoemd. Verdere levensgebieden die naar voren zijn gekomen

zijn veiligheid, geloof,  financiën en woonomgeving. Tijdens de groepsinterviews is ook aan

bod gekomen in hoeverre de inzet in Nieuw-Guinea de kijk op kwaliteit van leven heeft

beïnvloed. Positieve invloeden die zijn genoemd als gevolg van de inzetervaringen zijn het

verkennen van persoonlijke grenzen, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Het anders denken

over welvaart en armoede en waarderen wat je hebt als gevolg van de contacten met een

andere cultuur werden hierbij tevens aangegeven. Een andere invloed is een toegenomen

wantrouwen in de politiek als gevolg van de toenmalige besluitvorming.  De levensgebieden

die in de groepsinterviews zijn aangedragen door de deelnemers komen redelijk overeen met

de domeinen die onderzocht zijn in het vragenlijstonderzoek. De Nieuw-Guineaveteranen

benadrukken zelf alleen de relatie met de partner meer. 

Verschillen in kwaliteit van leven binnen de groep Nieuw-Guineaveteranen zijn gevonden op

basis van geloof, gezondheidsproblemen, opleiding en rang tijdens de inzet in Nieuw Guinea.

Gelovige Nieuw-Guineaveteranen waarderen hun sociale relaties hoger. Zij ervaren met name

meer geluk en tevredenheid ten aanzien van hun persoonlijke relaties dan niet-gelovige

veteranen. In de literatuur benadrukken diverse onderzoekers de positieve relatie tussen

geloof en emotionele steun. Pollner (1989) heeft betoogd dat individuen een persoonlijke

relatie met een goddelijke-ander kunnen aangaan die ondersteuning en troost garandeert (dit is
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vergelijkbaar met sociale relaties met belangrijke anderen). Kirkpatrick (1992) heeft

volgehouden dat religie grotendeels kan worden opgevat als een verlengstuk van het

hechtingssysteem van mensen. Daarbij benadrukt hij de belangrijke psychologische waarde

van God voor religieuze individuen als zijnde een altijd betrouwbare, toegankelijke

beschermende hechtingsfiguur.  Dit laatste in tegenstelling tot andere vormen van sociale

steun die kunnen variëren in tijd en omstandigheden benadrukt Pargament (1995) de unieke

en de altijd aanwezige beschikbaarheid van spirituele steun. Overigens komt in dit

pilotonderzoek niet naar voren dat gelovige Nieuw-Guineaveteranen meer sociale steun

ervaren dan niet-gelovige veteranen. Wel komt naar voren dat gelovige Nieuw-

Guineaveteranen meer kracht ontlenen en betekenis geven aan hun persoonlijke

overtuigingen. Pollner (1989) heeft empirische ondersteuning gevonden voor de notie dat

religie het welbevinden bevordert door het aanmoedigen van een “sense of coherence”. Door

negatieve levensgebeurtenissen te bezien vanuit een betekenisvol of constructief perspectief,

zoals bijvoorbeeld als een test voor het geloof, als deel van Gods plan, of als een mogelijkheid

voor spirituele groei, kunnen individuen worden beschermd tegen gevoelens van

kwetsbaarheid en onzekerheid die anders mogelijk voortvloeien uit de overtuiging dat

gebeurtenissen willekeurig en zinloos zijn. Mogelijk hebben niet-gelovige veteranen minder

behoefte aan een kader waarin ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen worden bezien. 

Nieuw-Guineaveteranen met gezondheidsproblemen ervaren een mindere algehele kwaliteit

van leven en algemene gezondheid en een mindere mate van welbevinden op alle facetten van

de domeinen fysieke gezondheid, psychologische toestand, en mate van onafhankelijkheid.

Binnen het domein sociale relaties ervaren veteranen met gezondheidsproblemen minder

geluk en tevredenheid over hun persoonlijke relaties en hun seksuele leven. Over kenmerken

van de omgeving, zoals het participeren in en mogelijkheden voor recreatie en het

gebruikmaken van vervoer ervaren deze veteranen minder tevredenheid.

Gezondheidsproblemen beïnvloeden in hoge mate verschillende domeinen van kwaliteit van

leven van deze Nieuw-Guineaveteranen. Proctor et al. (2001) vonden ook verschillen in

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven binnen een groep uitgezonden

Golfoorlogveteranen. Golfoorlogveteranen met medische aandoeningen en Golfoorlog-

veteranen met psychologische aandoeningen verschilden significant van Golfoorlogveteranen

zonder (deze condities) op bijna alle subschalen van functionele status, met name gericht op

fysiek functioneren (met uitzondering van vitaliteit). Zij maakten ook melding van een

aanzienlijke variatie in functionele gezondheidsstatus binnen deze groep veteranen. Andere
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factoren dan formele medische of psychiatrische problemen zouden ook bijdragen aan deze

variatie. Het hebben van meerdere medische condities en psychologische symptomatologie

lijken belangrijke voorspellers van slechter fysiek functioneren in de onderzochte groep

Golfoorlogveteranen. Zo vonden Zatzick e.a. (1997) dat het vóórkomen van posttraumatische

stressstoornis onder Vietnamveteranen samengaat met een breed spectrum van functionele

beperkingen zoals verminderd welbevinden, aangetaste fysieke gezondheid, lichamelijke

beperkingen, het vaker voorkomen van geweldsmisdrijven en werkeloosheid. Zowel

lichamelijke als psychische gezondheidsproblemen lijken in belangrijke mate de kwaliteit van

leven van veteranen te beïnvloeden, alhoewel voorzichtigheid moet worden betracht bij de

vergelijking van de onderzoeksresultaten met uitkomsten van internationale studies omdat er

gebruik is gemaakt van verschillende meetinstrumenten.

Veteranen met een destijds hoge militaire rang in Nieuw-Guinea beleven nu een hogere mate

van algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid, geven aan meer positieve

gevoelens te beleven in het dagelijks leven en beoordelen hun denk-, geheugen- en

concentratievermogen hoger in vergelijking met veteranen met een lage rang. Ook geven zij

aan meer mogelijkheden te hebben tot het verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden.

Nieuw-Guineaveteranen die een hogere opleiding hebben genoten geven tevens aan meer

mogelijkheden te hebben tot het verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden in het

dagelijkse leven in vergelijking met lager opgeleide veteranen.  Veteranen met een hogere

opleiding (en dus ook hogere rang) zullen naar verwachting meer behoefte hebben aan nieuwe

informatie en vaardigheden en zullen geneigd zijn dit ook op te zoeken. Veteranen met een

lager opleiding zullen minder behoefte hebben aan nieuwe informatie en vaardigheden en dit

zodoende minder opzoeken.  

Een kanttekening bij dit onderzoek is hoewel het responsepercentage van het

vragenlijstonderzoek redelijk is te noemen (61%) de steekproef niet automatisch

representatief is voor alle veteranen die zijn ingezet in Nieuw-Guinea. Daarentegen

weerspiegelt de steekproef wel de in Nieuw-Guinea toenmalige getalsmatige verhouding

tussen de krijgsmachtdelen marine, landmacht en luchtmacht. De steekproef representeert een

groep Nieuw-Guineaveteranen die waarde hecht aan de status veteraan doordat zij zich

hebben aangemeld bij de Stichting Dienstverlening Veteranen en gebruik willen maken van

de diensten die worden aangeboden. Conclusies op grond van de gevonden resultaten zijn

wellicht niet van toepassing op de gehele groep Nieuw-Guineaveteranen, maar zijn wel van
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toepassing op degenen die erkend willen worden als veteraan. De veteranen die hebben

deelgenomen aan het onderzoek vormen een homogene groep als het gaat om algemene

demografische gegevens. Het merendeel van hen is gehuwd, heeft kinderen en bevinden zich

in de leeftijd tussen het 60e en 80e levensjaar, ook wel aangeduid als de actieve ouderdom

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002). Deze fase kenmerkt zich door een

gezonde levensverwachting als gevolg van de sterk verbeterde medische behandelingen en

gezondheidszorg, waardoor –paradoxaal genoeg- ziekte en overlijden steeds vaker

samenvallen. In deze fase maakt de oriëntatie op betaalde arbeid plaats voor die op andere

levenssferen, zoals sociale relaties, vrijetijdsbesteding, vorming en maatschappelijke

participatie. Dit blijkt ook uit het gegeven dat tweederde van de onderzochte groep aangeeft

niet meer werkzaam te zijn. De gepensioneerde veteranen zullen meer tijd samen met hun

partner gaan besteden, meer contacten onderhouden met hun eventuele (klein)kinderen en een

nieuwe invulling gaan geven aan hun toegenomen vrije tijd. Mogelijk ontstaat er op deze

leeftijd ook meer behoefte aan contacten met medeveteranen en kunnen herinneringen aan de

inzet in Nieuw-Guinea een prominentere plaats in het leven gaan nemen. 
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HOOFDSTUK 6 Aanbevelingen voor veteranenbeleid

Het concept kwaliteit van leven biedt ten aanzien van veteranenbeleid een bredere oriëntatie

voor dienstverlening en nazorg aan deze specifieke doelgroep in de samenleving. Naar

aanleiding van de bevindingen uit dit pilotonderzoek kan worden geconcludeerd dat de

onderzochte Nieuw-Guineaveteranen gemiddeld genomen hun kwaliteit van leven

overwegend positief waarderen en dat zij een zelfde niveau van dagelijks functioneren op de

domeinen fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid, sociale

relaties en kenmerken van de omgeving ervaren als een vergelijkbare groep mannen in de

samenleving. Zij vertonen geen afwijkend beeld van dagelijks functioneren ten opzichte van

de algemene bevolking. Zoals ook blijkt uit de scoreverdeling is het merendeel van deze

groep veteranen goed in staat hun kwaliteit van leven te waarborgen. Het beeld van de

‘zielige’ veteraan wordt hiermee niet ondersteund en zal moeten worden bijgesteld. De

gevonden resultaten geven aanleiding tot het herzien van de benaderingswijze en

communicatie binnen het algehele veteranenbeleid. In plaats van een probleemgeoriënteerde

benadering richting veteranen dienen beleidsmakers en dienstverleners meer uit te gaan van

de veerkracht en weerbaarheid van (ex)militairen met uitzendervaring. Een meer positief en

gelijkwaardig georiënteerde benadering bevordert de directe communicatie met de veteraan

als gesprekspartner. 

Een kleinere groep Nieuw-Guineaveteranen die laag scoort op de verschillende domeinen

kunnen een risicogroep vormen wat betreft het voorkomen van lichamelijke en/of

psychosociale problemen met een mogelijk daaruit voortvloeiende behoefte aan hulp. Een

aantal studies toont aan dat het subjectief welzijn eerder bepalend is voor hulpzoekgedrag dan

de objectieve medische conditie (Hunt & McKenna, 1993). In toenemende mate worden

diverse jaren na uitzending naast psychische klachten ook gezondheidsklachten gerapporteerd

door specifieke subgroepen van Nederlandse veteranen. Deze klachten hebben o.a. geleid tot

retrospectief onderzoek (Mulder & Reijneveld, 1999: Soetekouw, 2001: De Vries, 2002).

Prospectief onderzoek gericht op de subjectieve beleving van fysieke, psychische en sociale

gezondheid biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het beloop van

de ervaren gezondheidstoestand en mogelijke determinanten die daar een rol in spelen. Het

tijdig onderkennen van zowel psychosociale als lichamelijk klachten binnen longitudinaal

onderzoek draagt er tevens toe bij dat vroegtijdig hulp kan worden geboden en chronische
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klachten voorkomen kunnen worden. Deze brede en meer positieve benadering als

uitgangspunt biedt tevens de mogelijkheid veteranen te bereiken zonder problemen als gevolg

van uitzending. Inzicht in het dagelijks functioneren van deze veteranen vormt een belangrijke

bron van kennis waar nog nauwelijks uit geput is. 

Enkele verschillen in kwaliteit van leven met de normgroep geven aanleiding voor meer

afstemming van dienstverlening en nazorg aan Nieuw-Guineaveteranen. Hierbij valt te

denken aan voorlichting op het gebied van slaap. Het toegankelijk maken van zorg kan ook

worden bevorderd door het geven van voorlichting, en het overzichtelijk presenteren van het

nazorgaanbod (het handboek voor veteranen). Om relevante informatie beschikbaar te stellen

aan veteranen zal eerst inzicht moeten worden verkregen in de behoefte die er leeft aan

informatie. Registratie van hulpvragen van veteranen kan daar mogelijk inzicht in

verschaffen. Bepaalde kenmerken binnen de groep laten relevante verschillen zien die

mogelijk inzicht geven in risico- en succesfactoren in relatie tot diverse domeinen en facetten

van kwaliteit van leven. Met name het hebben van gezondheidsproblemen, een lagere rang en

opleiding en het ontbreken van een specifieke geloofsovertuiging kunnen mogelijke risico´s

vormen voor een verminderd lichamelijk, psychisch en/of sociaal welbevinden. In

voorlichting en nazorg aan Nieuw-Guineaveteranen zijn dit belangrijke aanknopingspunten

die de aandacht verdienen indien deze veteranen zich aanmelden voor een hulpvraag.

Vervolgonderzoek naar kwaliteit van leven onder veteranen zou zich inhoudelijk verder

kunnen richten op de samenhang tussen de subjectieve beleving van lichamelijke,

psychologische en sociale gezondheid en de betekenis die veteranen toekennen aan hun

uitzending. Recent onderzoek toont aan dat zowel een negatieve als positieve terugblik op de

uitzending van invloed is op de behoeften van veteranen (Mouthaan, 2002). Er zijn

aanwijzingen dat een hoge hulpbehoefte vaak samengaat met onder andere een zeer negatieve

en een weinig positieve terugblik. Mogelijk hangt een negatieve terugblik op de uitzending

ook samen met posttraumatische stressklachten en vermindert welbevinden. Tevens blijkt uit

onderzoek van Bramsen e.a. (1997) dat veteranen die moeite hadden met het wennen en het

functioneren in de eerste zes maanden na uitzending meer symptomen van posttraumatische

stress stoornis rapporteerden. Een belangrijke voorspeller van welbevinden lijkt op basis van

deze bevindingen ook de aanpassingsperiode te zijn na uitzending. Inzicht in de voorspellende

waarden van de betekenis die veteranen toekennen aan hun uitzending en de

aanpassingsperiode na uitzending voor de kwaliteit van leven van deze doelgroep biedt
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wellicht verder inzicht in risico- en succesfactoren voor dienstverlening en nazorg aan

veteranen.
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HOOFDSTUK 7 Samenvatting

In de periode november 2001 tot en met juni 2002 is een pilotonderzoek uitgevoerd naar de

kwaliteit van leven onder Nieuw-Guineaveteranen door het Kennis- en onderzoekscentrum

van het Veteraneninstituut met als centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar

instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen? Kwaliteit

van leven in dit onderzoek omvat de persoonlijke beleving van iemands fysieke gezondheid,

psychologische toestand, persoonlijke geloofsovertuigingen, sociale relaties en de relatie met

belangrijke kenmerken van de omgeving. Aan 250 Nieuw-Guineaveteranen, die staan

geregistreerd bij de Stichting Dienstverlening Veteranen en in het bezit zijn van een

veteranenpas, zijn vragenlijsten toegezonden, waaronder de WHOQOL-100. 153 hebben een

ingevulde vragenlijst teruggestuurd (61%). Een aantal van deze respondenten heeft ook

deelgenomen aan een tweetal groepsinterviews.

De onderzochte Nieuw-Guineaveteranen vormen een homogene groep als het gaat om

demografische gegevens zoals leeftijd, burgerlijke staat en kinderen. De respondenten van het

onderzoek bevinden zich in de leeftijd tussen het 60e en 80e levensjaar met een gemiddelde

leeftijd van 64 jaar. Het merendeel is gehuwd en heeft kinderen. Minder dan de helft van de

Nieuw-Guineaveteranen (39%) geeft aan gezondheidsproblemen te hebben en een minderheid

(21%) heeft het afgelopen jaar ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. In

overeenstemming met de toenmalige inzet in de periode 1950-1962, zijn de krijgsmachtdelen

marine (59%), landmacht (37%) en luchtmacht (3%) naar verhouding vertegenwoordigd in

deze steekproef. Diverse gebieden van inzet zijn genoemd door de respondenten waaronder

met name Biak, Sorong en Hollandia. Een aanzienlijk deel (19%) heeft verspreid over het

gehele gebied gevaren. De meeste Nieuw-Guineaveteranen zijn éénmalig ingezet als

dienstplichtige (57%) en ruim éénderde (35%) als beroepsmilitair. In de steekproef zijn de

lagere rangen zoals o.a. soldaat, marinier, of matroos het meest vertegenwoordigd (65%), in

vergelijking met de hogere rangen waaronder (onder)officieren (29%). Lager- en middelbaar

onderwijs worden het meest genoemd als hoogst afgemaakte opleiding.

 

Uit het onderzoek blijkt dat Nieuw-Guineaveteranen hun algehele kwaliteit van leven en

algemene gezondheid gemiddeld even hoog waarderen als een groep mannen van dezelfde

leeftijd afkomstig uit de algemene bevolking. Driekwart is tevreden tot zeer tevreden over zijn
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kwaliteit van leven en het leven in het algemeen. Ruim de helft van de onderzochte veteranen

geeft aan tevreden tot erg tevreden te zijn over zijn gezondheid. Een ruime meerderheid

waardeert zijn kwaliteit van leven als tamelijk tot erg goed. De gemiddelde scores van de

veteranen op fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid en

sociale relaties komen overeen met de gemiddelde scores van mannen van dezelfde leeftijd uit

de algemene bevolking. Ook de mate waarin diverse kenmerken van de omgeving, zoals

veiligheid, thuisomgeving, financiën, recreatie, fysieke omgeving en transport een rol spelen

in het dagelijks leven en bijdragen in de kwaliteit van leven komen overeen met die van de

normgroep. Een belangrijk verschil ten opzichte van de normgroep is dat de groep Nieuw-

Guineaveteranen minder betekenis en kracht ontleent aan hun persoonlijke overtuigingen in

het leven. Verder bleek dat Nieuw-Guineaveteranen een minder hoge kwaliteit van slaap en

rust ervaren, een minder hoge toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg en sociale

zorg ervaren, en minder mogelijkheden hebben tot het verkrijgen van nieuwe informatie en

vaardigheden. De scoreverdeling op bijna alle domeinen van kwaliteit van leven (fysieke

gezondheid, psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid, sociale relaties en

kenmerken van de omgeving) laat zien dat de meeste Nieuw-Guineaveteranen gemiddeld

scoren. Ongeveer 20% scoort hoog of laag op deze domeinen, waarbij degenen die laag

scoren een risicogroep vormen. Het domein spiritualiteit vormt hierop een uitzondering: meer

Nieuw-Guineaveteranen scoren hierop laag en gemiddeld, en minder hoog. Over het

algemeen lijkt het merendeel van de onderzochte groep op basis van de gevonden resultaten

goed in staat om hun kwaliteit van leven te waarborgen. 

Binnen de groep Nieuw-Guineaveteranen zijn verschillen gevonden in kwaliteit van leven op

basis van geloof, gezondheidsproblemen, opleiding en rang tijdens de inzet in Nieuw-Guinea.

Gelovige Nieuw-Guineaveteranen waarderen hun sociale relaties meer. Zij ervaren met name

meer geluk en tevredenheid ten aanzien van hun persoonlijke relaties. Ook ontlenen gelovige

Nieuw-Guineaveteranen meer kracht en betekenis aan hun persoonlijke overtuigingen.

Nieuw-Guineaveteranen met gezondheidsproblemen ervaren een verminderde algehele

kwaliteit van leven en algemene gezondheid en een mindere mate van welbevinden op

domeinen zoals fysieke gezondheid, psychologische toestand, en mate van onafhankelijkheid.

Binnen het domein sociale relaties ervaren veteranen met gezondheidsproblemen minder

geluk en tevredenheid over hun persoonlijke relaties en hun seksuele leven. Ook ervaren zij

minder tevredenheid over kenmerken van de omgeving, zoals het participeren in en

mogelijkheden voor recreatie en het gebruik maken van vervoer. Veteranen met een destijds
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hogere rang beleven nu een hogere mate van algehele kwaliteit van leven en algemene

gezondheid, geven aan meer positieve gevoelens te beleven in het dagelijks leven en zijn meer

tevreden over hun denk-, geheugen- en concentratievermogen in vergelijking met veteranen

met een destijds lagere rang. Ook geven zij aan meer mogelijkheden te hebben tot het

verkrijgen van nieuwe informatie en vaardigheden. Nieuw-Guineaveteranen die een hogere

opleiding hebben genoten geven tevens aan meer mogelijkheden te hebben tot het verkrijgen

van nieuwe informatie en vaardigheden in het dagelijkse leven in vergelijking met de

veteranen die een lagere opleiding hebben gevolgd.

In een tweetal groepsinterviews is een eerste indruk verkregen van wat Nieuw-

Guineaveteranen zelf verstaan onder kwaliteit van leven. Met name kwam hierbij de

gezondheid in eerste instantie naar voren waaronder zowel het lichamelijk als ook het

geestelijk welbevinden werd verstaan. Een belangrijke rol in kwaliteit van leven speelt ook de

relatie met de partner. Hierbij staan intimiteit, vertrouwen en verbondenheid centraal. Verdere

levensgebieden die naar voren zijn gekomen, zijn veiligheid, geloof,  financiën en

woonomgeving. Deze gebieden,  die tijdens de groepsinterviews zijn genoemd,  komen sterk

overeen met de domeinen die aan de orde zijn gekomen in de vragenlijst. De relatie met de

partner wordt wel specifieker benadrukt door de Nieuw-Guineaveteranen zelf. Tijdens de

groepsinterviews is ook aan bod gekomen in hoeverre de inzet in Nieuw-Guinea invloed heeft

gehad op de kijk van kwaliteit van leven. Positieve invloeden van de inzetervaringen volgens

deze veteranen zijn het verkennen van persoonlijke grenzen, zelfstandigheid en

zelfvertrouwen. Ook het anders denken over welvaart en armoede, en waarderen wat je hebt

door het in aanraking zijn gekomen met een andere cultuur vallen hieronder. Een andere

invloed is een toegenomen wantrouwen in de politiek door de toenmalige besluitvorming.

De uitkomsten van het vragenlijstonderzoek laten zien dat Nieuw-Guineaveteranen hun

kwaliteit van leven overwegend positief waarderen. Hun niveau van dagelijks functioneren op

de domeinen fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate van onafhankelijkheid,

sociale relaties en kenmerken van de omgeving komt overeen met dat van mannen van

vergelijkbare leeftijd uit de algemene bevolking. Nieuw-Guineaveteranen zonder specifieke

geloofsovertuiging ontlenen minder kracht en betekenis aan hun persoonlijke

geloofsovertuigingen. De gevonden verschillen in kwaliteit van leven tussen de veteranen

onderling geven meer inzicht in risico- en succesfactoren van welbevinden. Het hebben van

een specifieke geloofsovertuiging lijkt bevorderlijk te zijn voor de mate van geluk en
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tevredenheid met persoonlijke relaties en het geven van kracht en betekenis in het leven.

Gezondheidsproblemen dragen bij aan een lagere algehele kwaliteit van leven en algemene

gezondheid en een verminderd welbevinden op alle onderzochte domeinen van kwaliteit van

leven. Een destijds hogere rang lijkt in positieve zin samen te vallen met algehele kwaliteit

van leven en algemene gezondheid, en psychologisch functioneren. Zij ervaren meer positieve

gevoelens en zijn meer tevreden over hun cognitieve vermogens in het dagelijks leven. Ook

geven zij aan meer mogelijkheden te hebben tot het verkrijgen van nieuwe informatie en

vaardigheden in hun omgeving. Dit laatste geldt ook voor veteranen met een hogere

opleiding. 

De WHOQOL-100 discrimineert tussen veteranen die (erg) ontevreden dan wel (erg) tevreden

over hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid op alle onderzochte domeinen

van kwaliteit van leven. De domeinen van de WHOQOL-100 hebben een goede

betrouwbaarheid en de bijbehorende facetten hebben een redelijke tot goede betrouwbaarheid.

De samenhang tussen de domeinen is hoog en veronderstelt een (lineaire) relatie, met

uitzondering van het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke geloofsovertuigingen. Op grond

van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de WHOQOL-100 een bruikbaar

instrument is voor het meten van kwaliteit van leven bij deze doelgroep.

In vergelijking met de huidige probleemgeoriënteerde benadering biedt het concept kwaliteit

van leven een bredere oriëntatie op de mate van welbevinden met de nadruk op het dagelijks

functioneren van veteranen. Ook veteranen zonder problemen als gevolg van uitzending

kunnen met deze meer positief gerichte oriëntatie bereikt worden en als belangrijke bron van

informatie dienen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de samenhang tussen

kwaliteit van leven en de betekenis die veteranen toekennen aan de uitzending. Uitkomsten

bieden wellicht meer inzicht in mogelijke risico-en succesfactoren van lichamelijk, psychisch

en/of sociaal welbevinden ten behoeve van dienstverlening en nazorg aan gewezen militairen.  
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BIJLAGE 1

                                                          

Doorn, november 2001

Geachte veteranenpashouder,

Het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut is gestart met een onderzoek
naar de kwaliteit van leven onder veteranen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te
krijgen in lichamelijk, psychologisch en sociaal functioneren op dit moment. Deze kennis kan
worden benut om de dienstverlening aan en nazorg voor veteranen te verbeteren. U wordt
daarom uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij uw medewerking bijzonder op
prijs wordt gesteld.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst is als bijlage
toegevoegd. De ingevulde vragenlijst kunt u in de bijgevoegde antwoordenenvelop
retourneren. Een postzegel is niet nodig. De gegevens worden anoniem verwerkt en
vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een
onderzoeksverslag. Naar verwachting zullen deze resultaten volgend voorjaar kenbaar worden
gemaakt op de website van het kennis- en onderzoekscentrum (www.vi-koc.nl). Deelnemers
aan het onderzoek kunnen het verslag uiteraard ook thuis gestuurd krijgen.

Degene die het onderzoek uitvoert is mevrouw drs. Michaela Schok. Zij is onderzoeks- en
beleidsmedewerker bij het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut. Indien
u vragen en/of opmerkingen heeft over dit onderzoek kunt u die aan haar stellen. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 0343-474256 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of
via e-mail koc@veteraneninstituut.nl. 

Met vriendelijke groet,

Lkol L.H. Habraken
Directeur SDV
Defensiedirecteur Veteraneninstituut

http://www.vi-koc.nl)/
mailto:koc@veteraneninstituut.nl
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VRAGENLIJST KWALITEIT VAN LEVEN

Inleiding
Begin van dit jaar is bij het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut een
project gestart dat zich richt op de kwaliteit van leven onder veteranen en hun gezinsleden.
Doelstelling van dit project is om meer inzicht te krijgen in de mate van welbevinden op het gebied van
fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van veteranen op dit moment. 

Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek is een eerste uitgebreide verkenning naar gezondheid en welbevinden onder veteranen
met de nadruk op de eigen beleving en ervaring. Inzicht op dit gebied kan de kwaliteit van
dienstverlening en nazorg verbeteren voor veteranen. Uw bijdrage door deel te nemen aan dit
onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.   

Vragenlijst
Wij vragen u om in deze vragenlijst aan te geven wat u vindt van uw kwaliteit van leven, gezondheid
en andere levensgebieden. Beantwoord alstublieft alle vragen. Als u onzeker bent over het antwoord
dat u wilt geven op een vraag, kies dan het antwoord dat het meest toepasselijk lijkt. Dit kan vaak uw
eerste reactie zijn. Houd uw normen, hoop, genoegens en zorgen in gedachten. We vragen u te
denken aan uw leven in de afgelopen twee weken.  Bijvoorbeeld, met betrekking tot de laatste twee
weken, zou een vraag kunnen luiden:  Hoeveel zorgen maakt u zich over uw gezondheid? 

Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme
hoeveelheid

1 2 3 4 5

U moet het cijfer omcirkelen dat het beste past bij hoe vaak u zich de afgelopen twee weken zorgen
heeft gemaakt over uw gezondheid. Dus u moet het cijfer 4 omcirkelen, als u zich veel (“Hevig”)
zorgen heeft gemaakt over uw gezondheid, of het cijfer 1 “Helemaal niet” als u zich helemaal geen
zorgen heeft gemaakt over uw gezondheid. Leest u alstublieft elke vraag, ga uw gevoelens na en
omcirkel voor elke vraag het cijfer van de schaal dat het beste bij u past. Het duurt ongeveer een half
uur tot een uur om de vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
U kunt de ingevulde vragenlijst met behulp van de bijgevoegde antwoordenvelop retourneren. U hoeft
deze niet te frankeren. Indien u niet wilt deelnemen aan het onderzoek zouden wij het op prijs stellen
als u de niet ingevulde vragenlijst retourneert. Graag horen wij van u de reden waarom u niet wilt
deelnemen zodat we deze informatie ook kunnen verwerken in de uiteindelijke onderzoeksrapportage.
De ingevulde vragenlijsten zullen anoniem worden verwerkt. De resultaten van het onderzoek zullen
naar verwachting volgend voorjaar op onze website kenbaar worden gemaakt (www.vi-koc.nl). Mocht
u geen toegang hebben tot internet dan kunt u van ons de resultaten toegezonden krijgen.     

Contact informatie
Indien u vragen heeft over het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met  Micky Schok,
onderzoeks- en beleidsmedewerker (KOC). Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag of
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via:   
Telefoonnr.: 0343 – 474256
e-mail: koc@veteraneninstituut.nl 

Invuldatum: 

http://www.vi-koc.nl/
mailto:koc@veteraneninstituut.nl
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Persoonlijke gegevens

1. Wat is u naam?  
����������������
����������������          

2. In welke provincie van Nederland woont u? 
����������������
����������������          

3. Wat is uw geslacht?  man

 vrouw

4. Wanneer bent u geboren?            dag

           maand

           jaar

5. Wat is uw burgerlijke staat?  alleenstaand

 samenwonend 

 gehuwd

 gescheiden

 weduwe/weduwnaar

6. Heeft u kinderen?  ja, aantal             leeftijd 1e kind           

 nee 

7. Wat is uw huidige woonsituatie?  thuiswonend (bij ouders)

 zelfstandig

 samenwonend

 anders, namelijk           

8. Werkt u op dit moment?   ja  nee (ga naar vraag 9)

 betaald  onbetaald

 full-time  part-time

9. Welke geloofsovertuiging heeft u?
����������������
����������������          

10. Heeft u gezondheidsproblemen op dit moment?  ja, namelijk 
�����������������
�����������������           

 nee

11. Heeft u in het afgelopen jaar ingrijpende  ja, namelijk 

����������������
����������������
          

levensgebeurtenissen meegemaakt?  nee 

(bijv. overlijden, scheiding) 
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Historische gegevens

1. In welke deel(en) van Nieuw Guinea bent u           

ingezet?           

2. Gedurende welke periode(n) was dat? Van            tot            (jaartal)

Van            tot            (jaartal)

3. In welke krijgsmachtsonderdeel heeft u  landmacht

in die periode gediend?  luchtmacht

 marine

 marechaussee

4. Wat voor soort dienstverband had u tijdens  dienstplichtig

deze inzetperiode?  BBT

 BOT

 VND

 KVV

 anders, namelijk           

5. Wat was uw rang tijdens deze periode?           

6. Wanneer bent u uit dienst getreden?            dag            maand            jaar

7. Hoe vaak bent u uitgezonden / ingezet?           

8. Wat is uw hoogst afgemaakte opleiding?  lagere school

 lager beroepsonderwijs

 middelbaar beroepsonderwijs

 hoger beroepsonderwijs

 academische opleiding

 anders, namelijk           

9. In welke gezinssamenstelling bent u  moeder     vader 

opgegroeid?  broer(s)     zus(sen)

 anders, namelijk           
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Kwaliteit van leven

In de volgende vragen wordt gevraagd in welke mate (hoeveel) u in de afgelopen twee weken

bepaalde dingen hebt ervaren, bijvoorbeeld positieve gevoelens zoals geluk en tevredenheid. Als u

deze in een extreme hoeveelheid hebt ervaren, omcirkel dan het cijfer 5 onder “Een extreme

hoeveelheid”. Als u dergelijke zaken helemaal niet hebt ervaren, omcirkel dan het cijfer 1 onder

“Helemaal niet”. De tussenliggende cijfers kunt u gebruiken om aan te geven dat het ergens tussen

“Helemaal niet” en “Helemaal” in ligt. De vragen verwijzen naar de afgelopen twee weken.

1. Maakt u zich zorgen over uw pijn of ongemak?

Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme
hoeveelheid

1 2 3 4 5

2. Hoe moeilijk is het voor u om om te gaan met pijn of ongemak?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

3. In welke mate vindt u dat pijn u afhoudt van wat u moet doen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

4. Hoe gemakkelijk raakt u vermoeid?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

5. In welke mate hebt u problemen met slapen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

6. Hoeveel zorgen maakt u zich over enigerlei problemen met slapen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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7. Hoeveel geniet u van het leven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

8. Hoe positief ziet u uw toekomst?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

9. Hoezeer ervaart u positieve gevoelens in uw leven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

10. Hoe goed kunt u zich concentreren?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

11. Heeft u waardering voor uzelf?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

12. Hoeveel vertrouwen hebt u in uzelf?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

13. Voelt u zich geremd door uw uiterlijk?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

14. Is er iets in uw uiterlijk op grond waarvan u zich ongemakkelijk voelt?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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15. Hoe bezorgd voelt u zich?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

16. Hoezeer verstoren gevoelens van droefheid of depressie uw alledaagse functioneren?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

17. Hoeveel last hebt u van depressieve gevoelens?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

18. In welke mate hebt u moeilijkheden met het doen van uw routine-activiteiten?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

19. Hoeveel hinder ondervindt u van allerlei beperkingen in het doen van alledaagse

levensactiviteiten?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

20. Hoeveel behoefte hebt u aan enigerlei medicatie om in uw dagelijkse leven te functioneren?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

21. Hoeveel behoefte hebt u aan medische behandeling om in u dagelijkse leven te kunnen

functioneren?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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22. In welke mate hangt uw kwaliteit van leven af van het gebruik van medicijnen of medische

hulpmiddelen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

23. Hoe alleen voelt u zich in uw leven?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

24. Hoe goed zijn uw seksuele behoeften vervuld?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

25. Hoe veilig voelt u zich in uw dagelijkse leven?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

26. Vindt u dat u in een veilige omgeving woont?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

27. Hoeveel zorgen maakt u zich over uw veiligheid?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

28. Hoe erg bevalt het u waar u woont?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

29. Hebt u financiële moeilijkheden?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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30. Hoeveel zorgen maakt u zich over geld?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

31. Hoe gemakkelijk kunt u goede medische zorg krijgen?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

32. Hoeveel geniet u van uw vrije tijd?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

33. Hoe gezond is uw omgeving?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

34. Hoeveel zorgen heeft u over het lawaai in het gebied waarin u woont?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

35. In welke mate hebt u problemen met vervoer?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

36. Hoe erg beperken moeilijkheden met vervoer uw leven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

37. Heeft u last van vermoeidheid?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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38. Heeft u last van moeilijkheden in uw seksleven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

In de volgende vragen wordt gevraagd naar de mate waarin u bepaalde dingen ervaart of in staat

was te doen in de afgelopen twee weken, bijvoorbeeld alledaagse activiteiten zoals wassen,

aankleden of eten. Als u in staat bent geweest deze dingen helemaal te doen, omcirkel dan het cijfer 5

onder “Helemaal”. Als u niet in staat bent geweest om al deze dingen te doen, omcirkel dan het cijfer 1

onder “Helemaal niet”. De tussenliggende cijfers kunt u gebruiken om aan te geven dat het ergens

tussen “Helemaal niet” en “ Helemaal” in ligt. Vragen verwijzen naar de afgelopen twee weken.  

39. Hebt u genoeg energie voor het leven van alledag?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

40. Kunt u uw lichamelijke uiterlijk accepteren?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

41. In welke mate kunt u uw dagelijkse dingen doen?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

42. Hoe afhankelijk bent u van medicaties?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

43. Krijgt u het soort steun dat u nodig hebt, van anderen?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5
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44. In welke mate kunt u rekenen op uw vrienden als u ze nodig hebt?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

45. Hoe comfortabel is de plaats waar u woont?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

46. In welke mate komt de kwaliteit van uw huis tegemoet aan uw behoeften?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

47. Hebt u genoeg geld om in uw behoeften te voorzien?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

48. Hoe beschikbaar voor u is de informatie, die u nodig hebt in uw dagelijks leven?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

49. In welke mate hebt u mogelijkheden om de informatie te verkrijgen waarvan u vindt dat u die

nodig heeft?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

50. Hebt u mogelijkheden tot recreatie?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

51. Hoe goed kunt u zich ontspannen en uzelf vermaken?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5
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52. In welke mate hebt u geschikte middelen van vervoer?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

In de volgende vragen wordt gevraagd naar hoe tevreden of ontevreden u in de afgelopen twee
weken bent geweest met de verschillende aspecten van uw leven, bijvoorbeeld, uw familieleven of uw

vermogen om met degenen om u heen te communiceren. Beslis hoe tevreden of ontevreden u bent

met elk aspect van uw leven en omcirkel het cijfer dat het beste past bij wat u hierover vindt.

53. Hoe tevreden bent u met de kwaliteit van uw leven?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

54. Hoe tevreden bent u met uw leven in het algemeen?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

55. Hoe tevreden bent u met uw gezondheid?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

56. Hoe tevreden bent u met de energie die u heeft?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

57. Hoe tevreden bent u met uw slaap?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

58. Hoe tevreden bent u met uw vermogen om nieuwe informatie te leren?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5
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59. Hoe tevreden bent u met uw vermogen om beslissingen te nemen?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

60. Bent u tevreden met uzelf?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

61. Hoe tevreden bent u met uw bekwaamheden?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

62. Hoe tevreden bent u met uw uiterlijk?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

63. Bent u tevreden met uw vermogen om alledaagse activiteiten te verrichten?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

64. Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke relaties?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

65. In welke mate bent u tevreden met uw seksuele leven?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5
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66. Hoe tevreden bent u met de steun die u krijgt van uw familie?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

67. Hoe tevreden bent u met de steun die u krijgt van uw vrienden?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

68. Hoe tevreden bent u met uw vermogen om voor anderen te zorgen of hen steun te geven?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

69. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke veiligheid?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

70. Bent u tevreden met uw leefomstandigheden?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

71. Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

72. Hoe tevreden bent u met uw toegang tot gezondheidsdiensten?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

73. Hoe tevreden bent u met de sociale diensten?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5
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74. Bent u tevreden met uw mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te verwerven?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

75. Bent u tevreden met uw mogelijkheden om nieuwe informatie te verwerven?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

76. Hoe tevreden bent u met de manier waarop u uw vrije tijd doorbrengt?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

77. Hoe tevreden bent u met uw natuurlijke omgeving (bijv. vervuiling, klimaat, lawaai,

aantrekkelijkheid)?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

78. Hoe tevreden bent u met het klimaat in het gebied waarin uw woont?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

79. Hoe tevreden bent u met uw vervoer?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

80. Voelt u zich gelukkig met uw relatie met uw familieleden?
Erg ongelukkig Tamelijk

ongelukkig
Gelukkig noch

ongelukkig
Tamelijk
gelukkig

Erg gelukkig

1 2 3 4 5
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81. Hoe zou u uw kwaliteit van leven inschatten?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5

82. Hoe zou u uw seksleven beoordelen?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5

83. Hoe goed slaapt u?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5

84. Wat vindt u van de kwaliteit van de sociale diensten die u ter beschikking staan?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5

85. Hoe zou u uw geheugen beoordelen?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5

De volgende vragen verwijzen naar hoe vaak u bepaalde dingen hebt gevoeld of ervaren,

bijvoorbeeld de steun van uw familie of vrienden of negatieve ervaringen, zoals zich onveilig voelen.

Als u deze dingen helemaal niet heeft ervaren in de afgelopen twee weken, omcirkel dan het cijfer 1

onder “Nooit”. Als u deze dingen wel heeft ervaren, beslis dan hoe vaak en omcirkel het toepasselijke

cijfer. Dus, bijvoorbeeld, als u de afgelopen twee weken de hele tijd pijn hebt ervaren, omcirkel dan

het cijfer 5 onder “Altijd”. Vragen verwijzen naar de afgelopen twee weken. 

86. Hoe vaak heeft u een gevoel van pijn gehad?
Nooit Zelden Zo nu en dan Redelijk vaak Altijd

1 2 3 4 5
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87. Voelt u zich over het geheel genomen tevreden?
Nooit Zelden Zo nu en dan Redelijk vaak Altijd

1 2 3 4 5

88. Hoe vaak heeft u negatieve gevoelens, zoals een sombere stemming, wanhoop, angst,

depressie?
Nooit Zelden Zo nu en dan Redelijk vaak Altijd

1 2 3 4 5

De volgende vragen verwijzen naar alle soorten “werk” die u verricht. Werk betekent hier elke redelijk

omvangrijke activiteit die u verricht. Dit omvat vrijwilligerswerk, voltijds studeren, zorgen voor het huis,

zorgen voor kinderen, betaald werk, onbetaald werk. Dus werk, zoals het hier wordt gebruikt, slaat op

die activiteiten waarvan u vindt dat ze een groot deel van uw tijd en energie innemen. Vragen

verwijzen naar de afgelopen twee weken. 

89. Bent u in staat om uw werk te verrichten?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

90. Voelt u zich in staat om aan uw dagelijkse verplichtingen te voldoen?
Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

1 2 3 4 5

91. Bent u tevreden met uw werkvermogen?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

92. Hoe zou u uw werkvermogen inschatten?
Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed

1 2 3 4 5
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In de volgende vragen wordt gevraagd naar hoe goed u in staat was om zich te verplaatsen in de

afgelopen twee weken. Dit verwijst naar uw lichamelijke vermogen om u lichaam te bewegen op zo´n

manier dat het u in staat stelt rond te lopen en de dingen te doen die u zou willen doen, alsook de

dingen die u moet doen.

93. Hoeveel last hebt u van problemen bij het zich verplaatsen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

94. In welke mate beïnvloeden moeilijkheden met beweging uw manier van leven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

95. Hoe tevreden bent u met de manier waarop u in staat bent zich te verplaatsen?
Erg ontevreden Ontevreden Tevreden noch

ontevreden
Content Erg tevreden

1 2 3 4 5

96. Hoe goed kunt u zich verplaatsen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

De volgende paar vragen gaan over uw persoonlijke overtuigingen en hoe deze uw leven

beïnvloeden Deze vragen verwijzen naar geloof, spiritualiteit of enigerlei andere overtuigingen die u

zou kunnen hebben. Opnieuw verwijzen deze vragen naar de laatste twee weken.

97. Geven uw persoonlijke overtuigingen betekenis aan uw leven?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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98. In welke mate geven uw persoonlijke overtuigingen u de kracht om moeilijkheden aan te

kunnen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

99. In welke mate helpt uw persoonlijke geloof u om moeilijkheden in het leven te begrijpen?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5

100. In welke mate voelt u dat uw leven betekenisvol is?
Helemaal niet Weinig Middelmatig Hevig Een extreme

hoeveelheid

1 2 3 4 5
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Tot slot

Bent u bereid uw medewerking te verlenen  ja

aan vervolgonderzoek (groepsinterview)?  nee

Eventuele op- en/of aanmerkingen kunt u hieronder kwijt.

Indien u naar aanleiding van het invullen van deze vragenlijst behoefte heeft aan een persoonlijk

gesprek over uw uitzendervaringen kunt u contact opnemen met het Centraal AanmeldingsPunt van

het Veteraneninstituut via telefoonnummer  0343-474148

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
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BIJLAGE 2

                                                          

Doorn, december 2001

Geachte veteranenpashouder,

Medio november heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan onderzoek naar de
kwaliteit van leven onder veteranen. Tot op heden hebben wij van u helaas nog geen reactie
ontvangen. Deze brief wil u nogmaals attenderen op het belang van dit onderzoek. Het
Veteraneninstituut is dit onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in het lichamelijk,
psychologisch en sociaal functioneren van veteranen. Deze kennis kan worden benut om de
dienstverlening aan en nazorg voor veteranen te verbeteren. Uw medewerking is daarom van
belang voor veteranen en wordt bijzonder op prijs gesteld.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst die u eerder als bijlage toegezonden
heeft gekregen. De ingevulde vragenlijst kunt u in de bijgevoegde antwoordenvelop
retourneren tot en met eind december. Een postzegel is niet nodig. De gegevens worden
anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek zullen worden
verwerkt in een onderzoeksverslag. Naar verwachting zullen deze resultaten volgend voorjaar
kenbaar worden gemaakt op de website van het Kennis- en onderzoekscentrum (www.vi-
koc.nl). Deelnemers aan het onderzoek kunnen het verslag uiteraard ook thuis gestuurd
krijgen. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit onderzoek kunt u die aan mij stellen. Ik ben
bereikbaar via telefoonnummer 0343-474256 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of
via e-mail koc@veteraneninstituut.nl. 

Met vriendelijke groet,

Drs. Michaela Schok
Onderzoeks- en beleidsmedewerker
Veteraneninstituut, Kennis- en onderzoekscentrum (KOC)

http://www.vi-koc.nl)/
http://www.vi-koc.nl)/
mailto:koc@veteraneninstituut.nl
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BIJLAGE 3

                                                          

Doorn, januari 2002

Geachte veteranenpashouder,

Het Kennis- en Onderzoekscentrum wil u hartelijk danken voor uw deelname aan het
onderzoek naar kwaliteit van leven onder veteranen. Tot nu toe hebben in totaal 153 veteranen
aan het onderzoek deelgenomen. Door uw medewerking, en die van andere veteranen, kan
meer inzicht worden verkregen in de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van
veteranen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de zorg en
dienstverlening aan veteranen verder te verbeteren. De verzamelde gegevens zullen in de
komende periode worden verwerkt en geanalyseerd. Een samenvatting van de bevindingen zal
u worden toegezonden.

In de vragenlijst die u heeft ingevuld heeft u tevens aangegeven dat u wilt deelnemen aan
vervolgonderzoek in de vorm van een groepsinterview. Wij willen u daarvoor uitnodigen op
maandag 18 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het Veteraneninstituut. In totaal zullen 10 tot
12 Nieuw Guinea veteranen deelnemen aan dit groepsinterview onder begeleiding van twee
gespreksleiders (waaronder ondergetekende). Tijdens deze bijeenkomst zal u onder meer
worden gevraagd hoe u het vond om de vragenlijst in te vullen, wat kwaliteit van leven voor u
betekent en hoe de uitzendervaringen in Nieuw Guinea uw kijk op het leven hebben
beïnvloed. Voor de verwerking van de gegevens zal het groepsinterview worden opgenomen
met behulp van een cassetterecorder. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij verzoeken
u vriendelijk het bijgaande antwoordformulier ingevuld retour zenden voor 18 januari a.s. in
de portvrije envelop. Een routebeschrijving is tevens als bijlage toegevoegd. Wij hopen op uw
aanwezigheid. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze
uitnodiging kunt u mij bereiken via telefoonnummer 0343-474256. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw toegezegde deelname en met vriendelijke groet,

Drs. Michaela Schok
Onderzoeks- en beleidsmedewerker
Veteraneninstituut, Kennis- en Onderzoekscentrum (KOC)
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BIJLAGE 4 

INTERVIEWSCHEMA FOCUSGROEPEN PILOTONDERZOEK KWALITEIT VAN LEVEN (NG)

Welkom
Een van de groepsleiders heet de binnenkomende deelnemers welkom en begeleidt ze naar de

groepsruimte. De andere groepsleider stimuleert alvast het informele gesprek in de groep, maar zorgt

ervoor dat het onderwerp van het groepsinterview nog niet aanbod komt. Het is van belang om een

veilig klimaat te creëren voor het komende groepsgesprek: zoveel mogelijk verschillen tussen

deelnemers vermijden zoals sociale status, politieke onderwerpen etc. Deelnemers krijgen ieder een

kaart/papier om hun voornaam op te schrijven, zodat het makkelijk is om elkaar aan te spreken tijdens

het groepsgesprek.   

Introductie
De groepsinterviewers stellen zich voor aan de deelnemers en daarna wordt gevraagd of de

deelnemers zich willen voorstellen aan de groep (naam, leeftijd, functie en periode inzet Nieuw

Guinea, loopbaan na inzet (kort)). Een korte introductie van het doel van deze bijeenkomst en het

onderzoek door de groepsinterviewer die het groepsinterview aanstuurt.

Bij het KOC is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van leven onder veteranen. Daarvoor is een

groep Nieuw Guinea veteranen aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Jullie

hebben deze toegezonden gekregen en aangegeven dat jullie ook wilden deelnemen aan het

groepsinterview. Het doel van dit groepsinterview is het invullen van de vragenlijst te evalueren, te

bespreken wat jullie verstaan onder kwaliteit van leven en welke levensgebieden jullie daarbij

persoonlijk van belang achten. Verder zullen we spreken over de invloed van de inzetervaringen in

Nieuw Guinea op de kijk in het leven en de diverse deelgebieden van kwaliteit van leven. Over deze

onderwerpen willen we met jullie van gedachten wisselen vanavond. Aan de hand van een aantal

centrale vragen zal dit aan bod komen. De bijeenkomst zal ongeveer twee uur duren.

Voorwaarden groepsinterview
Voordat we beginnen is het belangrijk een aantal spelregels door te nemen zodat het groepsgesprek

zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Er zijn geen goede of slechte antwoorden, ieder kan een eigen mening hebben over dit onderwerp.

Alle meningen / invalshoeken zijn even belangrijk, deelnemers delen hun mening of kunnen van

mening verschillen.

Ten slotte, laat elkaar uitspreken zodat een ieder zijn mening kan delen en overbrengen aan de

anderen.

Het groepsinterview zal worden opgenomen met behulp van een cassette-recorder zodat na afloop de

gegevens nogmaals beluisterd kunnen worden voor de verwerking van het onderzoek. De gegevens

zullen anoniem worden verwerkt, dus zonder naam of toenaam en alleen ten behoeve van dit

onderzoek. Na de verwerking van de gegevens zullen de banden worden gewist. 
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De vragen
Hoe was het om de toegezonden vragenlijst over kwaliteit van leven in te vullen? Wat vonden jullie

van de vragen? Waren de vragen duidelijk en helder gesteld? Wat vonden jullie van de lengte van de

vragenlijst? Heeft het invullen van de vragenlijst nog een psychische nawerking gehad?

Het is van belang na te gaan onder de deelnemers of de WHOQOL-100 bruikbaar is voor deze

doelgroep. Daarbij staat centraal of de vragen aansloten bij de belevingswereld van de deelnemers.

Eventuele vragen die onduidelijk waren noteren.

MONDELING SAMENVATTEN / FLIPOVER

Wat verstaan jullie onder kwaliteit van leven? Geef dit in een paar kernwoorden of zinsdelen weer.

De groepsinterviewer leidt de discussie met als doel te komen tot een gemeenschappelijke betekenis

van de term kwaliteit van leven. Een mogelijkheid is om de deelnemers een paar minuten hierover na

te laten denken voordat elke deelnemer in de groep aan het woord komt. Ieder voor zich kan dan

bedenken wat kwaliteit van leven voor hem of haar betekent voordat anderen erover praten, iedereen

krijgt dan de mogelijkheid aan woord te komen, en er wordt benadrukt dat elk gezichtspunt even

waardevol is. Daarna wordt een meer algemene discussie gestimuleerd. Deze vraag is bedoeld om de

discussie te laten beginnen en de deelnemers een idee te geven over het onderwerp van discussie.

De tijd om over deze vraag te discussiëren is beperkt (± 15 minuten).

MONDELING SAMENVATTEN / FLIPOVER

Welke levensgebieden kunnen jullie benoemen die van belang zijn voor kwaliteit van leven? 

De bedoeling van deze vraag is dat de groepsinterviewer komt tot een brede lijst van gebieden

waarover de deelnemers van mening zijn dat deze worden beïnvloedt door iemands kwaliteit van

leven. Een manier om dit te doen is de groep een aantal keren rond te gaan en elk individu naar een

levensgebied te vragen tot dat de lijst is uitgeput en er geen nieuwe levensgebieden meer worden

genoemd. Daarna komt de groepsinterviewer op elk gebied terug en gaat er wat dieper op in. Het is

van belang dat de groepsinterviewer weet wat wordt bedoeld door de deelnemers met elk genoemd

levensgebied. Door dit diepgaander te onderzoeken is het mogelijk dat de groepsinterviewer zeker

weet wat er onder wordt verstaan en kan informatie worden gegeven voor korte omschrijving van elk

levensgebied ingebracht door de deelnemers (± 45 minuten)

   
MONDELING SAMENVATTEN / FLIPOVER

Zijn er levensgebieden relevant voor kwaliteit van leven die wel of niet aan bod zijn gekomen waar

men moeilijk over kan praten? 

Er kunnen onderwerpen zijn die reeds genoemd zijn of nog niet aanbod zijn gekomen waar

deelnemers moeite mee hebben om over te praten. Bijvoorbeeld seks, gezondheidsproblemen zoals
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aambeien etc. Het is van belang deze ook aan bod te laten komen en eventueel gevoelige

onderwerpen in beeld te brengen. (± 10 minuten)

MONDELING SAMENVATTEN / AANVULLEN OP FLIPOVER

Zijn er belangrijke zaken die nog niet aanbod zijn gekomen?

Eventuele nog niet genoemde onderwerpen of aspecten kunnen door de deelnemers nog worden

ingebracht, en deelnemers die relatief weinig hebben ingebracht kunnen hier als nog hun bijdrage

leveren. (± 5 minuten) 

MONDELING SAMENVATTEN / AANVULLEN OP FLIPOVER

Vervolgens worden door de groepsinterviewer nogmaals alle relevante levensgebieden opgenoemd

aan de hand van de flipover, die door de groep zijn gegenereerd. De groepsinterviewer moet

aandachtig letten op enige vorm van onenigheid ten aanzien van de opsomming (verbaal /

non/verbaal). Een assistent groepsinterviewer kan deze lijst ook opnoemen zodat groepsinterviewer

goed kan letten op blijken van mee eens/ oneens zijn. 

Vervolgens wordt er een rang orde aangebracht in de opgestelde lijst van relevante gebieden in relatie

tot kwaliteit van leven.

Nadat er een lijst van relevante levensgebieden is genoteerd op een flip-over kan de primaire

groepsinterviewer de lijst doorlopen en aan de deelnemers vragen in welke mate zij welk

levensgebied relevant achten als “niet zo relevant”, “relevant” en “erg relevant”. Het is van belang dat

in de groep daarover consensus bestaat. Wanneer de groep het oneens is moet er ook een notitie van

worden gemaakt .

NOTEREN OP FLIPOVER

Hebben uw inzetervaringen in Nieuw Guinea invloed gehad op uw ideeën over kwaliteit van leven?

Hebben deze ervaringen invloed gehad op de hiervoor besproken levensgebieden van kwaliteit van

leven?

Doel van deze vraag is dat de groepsinterviewer informatie verzameld over mogelijke veranderingen

als gevolg van de inzetervaringen in Nieuw Guinea in zowel denken als gedrag ten aanzien van

kwaliteit van leven. Mogelijk is er een verschuiving geweest ten aanzien van relevantie van

levensgebieden. Bijvoorbeeld gezondheid is belangrijker geworden door confrontatie met

geweld/dood, of familie/vrienden zijn belangrijker geworden etc.) Verschillende antwoorden kunnen

door deze vraag worden gegenereerd. Het is van belang te benadrukken dat er geen goed of fout

antwoord is. Mocht er consensus over bestaan dan is dat ook prima. Maar deze vraag gaat in op de

persoonlijke ervaring en die kan verschillend zijn per deelnemer. Het is wel belangrijk dat iedere

deelnemer aan bod komt (± 30 minuten).
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MONDELING SAMENVATTEN / FLIPOVER

Afronding 

De groepsinterviewer rond de discussie af en vraagt tot slot aan de deelnemers of er nog vragen zijn.

Ter afronding bedanken voor de deelname aan dit groepsinterview en eventueel een attentie geven.
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BIJLAGE  5

Tabel A  - Gemiddelde scores van kwaliteit van leven steekproef versus normgroep

Facetten en domeinen Gemiddelde (SD) Normgroep1 (SD)

Facet 0 Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid 15,6 (2,8) 15,8 (2,3)

Domein 1 Fysieke gezondheid  

Facet 1 Pijn en ongemak

Facet 2 Energie en vermoeidheid

Facet 3 Slaap en rust

15,1 (2,9)

9,7 (3,3)

15,0 (3,4)

15,9 (3,4)*

15,1 (2,2)

10,3 (2,9)

14,8 (2,8)

16,7 (3,0)

Domein 2 Psychologische toestand

Facet 4 Positieve gevoelens

Facet 5 Denken, leren, geheugen en concentratie

Facet 6 Zelfwaardering

Facet 7 Lichaamsbeeld en verschijning

Facet 8 Negatieve gevoelens

15,2 (2,0)

14,2 (2,4)

14,6 (2,6)

14,5 (2,3)

17,9 (2,3)

9,0 (3,3)

15,2 (1,7)

14,5 (1,8)

14,6 (2,3)

14,6 (1,9)

17,4 (2,7)

9,3 (2,6)

Domein 3 Mate van onafhankelijkheid

Facet 9 Mobiliteit

Facet 10 Activiteiten in het dagelijks leven

Facet 11 Afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp

Facet 12 Werkcapaciteit

15,7 (2,9)

15,8 (3,3)

16,2 (3,0)

8,7 (3,8)

15,7 (3,8)

16,1 (2,4)

16,4 (3,1)

16,3 (2,4)

8,0 (3,5)

15,9 (3,0)

Domein 4 Sociale Relaties

Facet 13 Persoonlijke relaties

Facet 14 Sociale steun

Facet 15 Seksuele activiteit

15,1 (2,5)

16,4 (2,4)

15,1 (3,3)

13,7 (3,4)

14,9 (2,2)

16,1 (2,3)

15,2 (2,6)

13,4 (3,9)

Domein 5 Omgeving

Facet 16 Vrijheid, fysieke veiligheid en zekerheid

Facet 17 Thuis omgeving

Facet 18 Financiële bronnen

Facet 19 Gezondheid en sociale zorg: toegankelijkheid en kwaliteit

Facet 20 Mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe informatie en

vaardigheden

Facet 21 Participeren in en mogelijkheden voor recreatie / vrije tijd 

Facet 22 Omgeving

Facet 23 Transport

15,7 (1,8)

15,5 (2,5)

15,9 (2,5)

16,3 (2,9)

15,0 (2,4)**

14,8 (2,8)*

16,0 (2,7)

14,7 (2,3)

17,6 (2,7)

16,0 (1,6)

15,6 (2,4)

16,0 (2,4)

16,7 (2,7)

15,9 (2,5)

15,5 (2,6)

16,0 (2,5)

14,9 (2,4)

17,5 (2,9)

Domein 6 Spiritualiteit / Religie / Persoonlijke overtuigingen 11,8 (3,2)** 12,9 (3,5)
1  Normgroep bestaande uit mannen in de leeftijd van 59–76 jaar afkomstig uit de normale bevolking (n=90)
*  p<.01, T-Test
** p<.001, T-Test
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BIJLAGE 6 Kruistabellen

Inzetperiode versus krijgsmachtsonderdeel

Count

11 1 62 1 75
43 4 26 1 74
54 5 88 2 149

1950-1958
1958-1962

INZETP

Total

landmacht luchtmacht marine
marecha

ussee

Krijgsmachtonderdeel tijdens inzet

Total

Inzetperiode versus tweede inzetperiode

Count

4 9 13
5 5

4 14 18

1950-1958
1958-1962

INZETP

Total

1950-1958 1958-1962
INZET_2

Total
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BIJLAGE 7 Frequentietabellen

Facet Algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid

Hoe tevreden bent u met de kwaliteit van uw leven?

1 ,7 ,7 ,7
4 2,6 2,6 3,3

32 20,9 21,2 24,5
78 51,0 51,7 76,2
36 23,5 23,8 100,0

151 98,7 100,0
2 1,3

153 100,0

erg ontevreden
ontevreden
tevreden noch ontevreden
content
erg tevreden
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Hoe tevreden bent u met uw leven in het algemeen?

1 ,7 ,7 ,7
2 1,3 1,3 2,0

31 20,3 20,5 22,5
87 56,9 57,6 80,1
30 19,6 19,9 100,0

151 98,7 100,0
2 1,3

153 100,0

erg ontevreden
ontevreden
tevreden noch ontevreden
content
erg tevreden
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Hoe tevreden bent u met uw gezondheid?

4 2,6 2,6 2,6
17 11,1 11,2 13,8
41 26,8 27,0 40,8
57 37,3 37,5 78,3
33 21,6 21,7 100,0

152 99,3 100,0
1 ,7

153 100,0

erg ontevreden
ontevreden
tevreden noch ontevreden
content
erg tevreden
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Hoe zou u uw kwaliteit van leven inschatten?

4 2,6 2,7 2,7
20 13,1 13,6 16,3
86 56,2 58,5 74,8
37 24,2 25,2 100,0

147 96,1 100,0
6 3,9

153 100,0

tamelijk slecht
goed noch slecht
tamelijk goed
erg goed
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Vragen domein Spiritualiteit / Religie / Persoonlijke overtuigingen

Geven uw persoonlijke overtuigingen betekenis aan uw leven?

18 11,8 12,1 12,1
27 17,6 18,1 30,2
63 41,2 42,3 72,5
34 22,2 22,8 95,3
7 4,6 4,7 100,0

149 97,4 100,0
4 2,6

153 100,0

helemaal niet
weinig
middelmatig
hevig
een extreme hoeveelheid
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

In welke mate geven uw persoonlijke overtuigingen u de kracht om moeilijkheden aan te
kunnen?

12 7,8 7,9 7,9
27 17,6 17,9 25,8
75 49,0 49,7 75,5
31 20,3 20,5 96,0
6 3,9 4,0 100,0

151 98,7 100,0
2 1,3

153 100,0

helemaal niet
weinig
middelmatig
hevig
een extreme hoeveelheid
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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In welke mate helpt uw persoonlijke geloof u om moeilijkheden in het leven te begrijpen?

29 19,0 19,2 19,2
32 20,9 21,2 40,4
63 41,2 41,7 82,1
22 14,4 14,6 96,7
5 3,3 3,3 100,0

151 98,7 100,0
2 1,3

153 100,0

helemaal niet
weinig
middelmatig
hevig
een extreme hoeveelheid
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

In welke mate voelt u dat uw leven betekenisvol is?

5 3,3 3,3 3,3
16 10,5 10,6 13,9
66 43,1 43,7 57,6
53 34,6 35,1 92,7
11 7,2 7,3 100,0

151 98,7 100,0
2 1,3

153 100,0

helemaal niet
weinig
middelmatig
hevig
een extreme hoeveelheid
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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BIJLAGE 8 Eventuele op- en/of aanmerkingen

Door WO II op 12 jr. leeftijd 3 kl lagere school. Op 17 jr. leeftijd eind L.S. Daarna werken. In Jan. 1958 in
Nederland. In Febr 1958 bij de Kon Mar beroeps. Hoogste rang Korporaal.
Voor wat betreft vraag 6: Uit dienst getreden bij de Kon. Marine in 1958. Overgestapt naar de Kon. Luchtmacht
en daar uit dienst getreden op 1 januari 1994. Voor wat betreft vrag 20, 22 en 42: Na een open hartoperatie in
1999 (klepvervanging) ben ik verplicht medicatie te gebruiken dagelijks: ACE-10 en acenocoumarol. 
In Juli jl. herseninfarct gehad, is op gezichtsvermogen geslagen. Afgelopen 2 weken hartklachten gehad, waarbij
1 week ziekenhuisopname en onderzoeken.
Gaarne toezending resultaten. Vragen betreffende seksleven zijn privé. Daar wens ik geen antwoord op te geven.
Ad vraag 38 moeilijk te beoordelen als weduwnaar.
Mijn inzet voor Dienst (militaire), heb ik altijd voor 200% gedaan. Als kind heb ik de vrijheid nooit gekend,
opgesloten in Japanse kampen en de Indonesische kampen.  Haat en nogmaals haat gekend! Daarom ben ik naar
de Militaire Dienst gegaan. De Militair Discipline heb ik van thuis meegekregen, ook de rechtvaardigheid.
Alleen de Dienst had me regelmatig onrecht gedaan, waardoor ik alleen Sgt bent gebleven. Ziezo, mijn grieven
heb ik nu uiteengezet. 
Ik heb een beroerte gehad daardoor linkerkant van lichaam gevoelloos. Lichte hartinfarct. Emphizeem long.
Depressief, gebruik daar medicijnen voor.
Ik denk dat mijn situatie niet helemaal relevant is daar mijn vrouw en ik zgn overwinteren in Spanje. Het enige
probleem is dat we ivm o.a. autoverzekering niet langer dan 3 maanden in het buitenland mogen verblijven,
althans de auto om precies te zijn. Verder zijn wij dus constant met vakantie en gelukkig goed gezond.
Buiten legerverband nog 13 jaar in buitenland geweest. 3 jaar INV: Zambia. 10 jaar zending: Zuid-Afrika.
Deze vragen zijn door mij beantwoord op de levenswijze die ik nu doormaak. Ik bevind mij op overwintering
vacantie in Spanje.
Iedereen die dit leest: De Beste Wensen voor 2002.
Vanaf 1949 tot en met 1951 gestationeerd in Batavia bij de Marine als Anfibier Technisch monteur.
Uiterste geheimhouding verlangd. 
Het verwonderd mij, dat geen vragen gesteld worden over eventuele traumatische ervaringen gedurende, of na de
uitzendtijd. Ook vragen over het gebruik van genotmiddelen alcohol en tabak (waarvan met name het eerste
stemmingsbepalend zijn) komen niet aan de orde. In mijn geval beide bovengemiddeld.
De kreten ‘Hevig’ en ‘Een extreme hoeveelheid’ vind ik enigszins gechargeerd. Tussen ‘middelmatig’en
‘Hevig’m.i. een duidelijke nuance bv. 3 à 4 of 3,5.
Eigenlijk is dit onderzoek flauwekul, net of mijn leven uit de laatste 14 dagen bestaat, er was wel een betere tijd
voor geweest. B.B. Na de overdracht van het voormalige Ned. Nieuw Guinea. Toen was morele steun nodig
geweest. Ik besef heel goed dat ik uit dit onderzoek vrij negatief overkom, niet zo verwonderlijk na een
scheiding van 42 jaar huwelijk, en die ik totaal niet aan heb zien komen. Maar na 10 maanden raak ik er al aardig
aan gewend. Ik ga het in de toekomst denk ik wel redden. Eens een Marinier altijd een Marinier (QUA PATET
ORBIS). Het beste met uw onderzoek, ik wil het hier maar bij laten. Hoogachtend, ….
De werkzaamheid van de overheid heeft een depressieve invloed op het leven van de veteraan. VB. 1) Vraag uw
FL.100,= aan. 2) U komt niet in aanmerking. 3) U komt wel in aanmerking, aanvragen. 4) U krijgt het toch niet.
De kwestie is niet, (ja of nee) maar het gezever er over.
Gaarne toezending resultaat onderzoek. B.v.d.
Ik wil liever niet over deze tijd praten niet dat er problemen mee heb. Maar na een gebeurtenis op 30 januari
1963 in de Harskamp heb ik daar geen behoefte meer aan. Ik hoop dat u dat begrijpt.
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