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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) oefent onafhankelijk toezicht uit 
op het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), bewaakt de kwaliteit van het gehele 
systeem en de te onderscheiden delen daarvan en adviseert de Minister van Defensie op 
het gehele terrein van de veteranenzorg. Bij de uitoefening van de toezichthoudende 
taak heeft de Raad de bevoegdheid om aanwijzingen te geven. 
 
Om zijn toezichthoudende taken goed te kunnen uitoefenen, heeft de RZO behoefte aan 
adequate en actuele toezichtinstrumenten. Daarom heeft de Raad met financiële steun 
van het Ministerie van Defensie een Consumer Quality Index Veteranenketenzorg (CQIv) 
laten ontwikkelen. Dit instrument meet hoe veteranen de zorg ervaren die het LZV 
aanbiedt. De resultaten van de eerste meting met dit instrument, die in 2011 door het 
Trimbos-instituut is uitgevoerd, zijn inmiddels bekend en de CQIv is geaccrediteerd. 
 
De ontwikkeling van de CQIv vormde het eerste deel van een advies van de RZO van 31 
juli 2009 dat door Defensie is overgenomen. Het tweede deel betrof een onderzoek onder 
alle veteranen.1 Niet elke veteraan maakt immers gebruik van het LZV. Om ook een 
beeld te krijgen van de zorgbehoefte van degenen die dat niet doen en van hun mening 
over de hulpverlening aan veteranen in het algemeen is aanvullend onderzoek via een 
steekproef van alle veteranen uit het Veteranen Registratie Systeem (VRS) nodig. Bij 
deze groep kan men met een beperkt aantal vragen (schriftelijk of telefonisch) nagaan 
waar veteranen - met aan de uitzending gerelateerde aandoeningen - zich melden met 
hun zorgvraag, hoeveel veteranen er nu in zorg zijn, waar ze in zorg zijn en wat hun 
mening is over deze zorg. Op deze manier kan men informatie verzamelen over de 
kwaliteit van zorg in bredere zin (breder dan alleen het LZV). De resultaten van het 
aanvullend onderzoek via een steekproef zullen voor de RZO bouwstenen opleveren voor 
de advisering aan de minister van Defensie. 
 
Op 20 maart 2012 vond een eerste overleg plaats tussen de voorzitter en de ambtelijk 
secretaris van de RZO, vertegenwoordigers van de defensieorganisatie (Hoofddirectie 
Personeel, Militaire Geestelijke Gezondheidszorg en Dienstencentrum 
Gedragswetenschappen) en het Veteraneninstituut (Vi). In dat overleg heeft de voorzitter 
van de RZO het Vi verzocht om samen met het Dienstencentrum Gedragswetenschappen 
(GW) en in overleg met de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) een voorstel 
voor een dergelijk onderzoek op te stellen en dit aan de RZO voor te leggen. Vervolgens 
zijn kol-arts C. IJzerman (toenmalig directeur MGGZ), dr. R. van Gelooven (toenmalig 
directeur GW) en drs. J. Weerts (toenmalig hoofd kennis- en onderzoekscentrum Vi) 
tweemaal bijeen geweest om een startnotitie op te stellen. Deze startnotitie is op 7 mei 
2012 aan de RZO voorgelegd en heeft geleid tot een plan van aanpak en vervolgens de 
uitvoering van het onderzoek.  
 
Het steekproefonderzoek VRS is getiteld “Veteraan, hoe gaat het met u?” en is 
uitgevoerd onder regie van de RZO. Het Veteraneninstituut financierde het onderzoek. De 

                                                
1  Een veteranen is een militair, gewezen militair, of gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, 

dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig 
koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan 
wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor 
zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen (Bron: Veteranenwet). 
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uitvoerders van het onderzoek waren medewerkers van het Trimbos-instituut en het 
Veteraneninstituut. De rapportage werd verzorgd door het Trimbos-instituut. 
 

1.2 Achtergrond 

Aan de basis van het veteranenbeleid ligt de erkenning ten grondslag dat het militaire 
beroep een bijzonder beroep is. Een beroep dat specifieke risico’s in zich draagt voor 
gezondheid en welzijn van de veteraan. Tijdens de uitoefening van het beroep is er een 
risico dat de militair lichamelijk beschadigd raakt, of dat hij/zij belemmerd wordt in het 
functioneren na de uitzending of na het verlaten van de dienst, door psychische of sociale 
problemen, die gerelateerd zijn aan ervaringen tijdens de inzet of uitzending. Het 
Ministerie van Defensie aanvaardt dan ook als voormalig werkgever een 
medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren en voor de gezondheid van zijn 
veteranen. Wat betreft de actief dienende veteranen is het Ministerie uitstekend in staat 
om deze verantwoordelijkheid zelf, direct in relatie tot zijn werknemers, op te pakken. 
Om deze verantwoordelijkheid te kunnen invullen voor de post-actieve veteranen is een 
goed inzicht in de samenstelling, achtergrond en het hulpzoekgedrag van deze groep 
veteranen noodzakelijk. Het VRS vormt de belangrijkste informatiebron om dit inzicht 
verder te ontwikkelen. 
 
Sinds 2007 functioneert het LZV. Dit samenwerkingsverband van civiele en militaire 
instellingen biedt zorg op maat aan veteranen die psychische en/of sociale problemen 
ervaren, die een relatie hebben met gebeurtenissen en ervaringen tijdens de inzet of 
uitzending. De recent ontwikkelde CQIv ziet toe op de toegankelijkheid van de door het 
LZV geboden zorg, op de kwaliteit van de overdracht tussen de verschillende ketens in 
deze zorg, en op de specifieke kwaliteit van deze zorg. Niet alle veteranen die klachten 
ervaren (die zij al dan niet in verband brengen met hun uitzending), zoeken hulp bij het 
LZV. Het is niet goed bekend tot wie veteranen zich wenden met lichamelijke of 
psychische klachten. Ook als zij een verband leggen tussen deze klachten en hun 
uitzending is niet bekend waar zij voor dergelijke klachten hulp zoeken, en of dat 
verschilt van hulpzoekgedrag bij klachten die zij anders duiden. Onderzoek onder een 
steekproef die een afspiegeling vormt van het totale veteranenbestand kan inzicht in 
deze problematiek bieden.  
 
Uit eerder onderzoek van het Vi bij een willekeurige steekproef van veteranen uit het  
VRS bleek, dat veel veteranen huiverig zijn voor de associatie van het veteraan zijn met 
het hebben van problemen en het zoeken van hulp. Onderzoek dat gericht is op 
problemen en zorg bergt dan ook een risico in zich, dat veteranen zich gestigmatiseerd 
voelen. De RZO wil dit risico ondervangen door het onderzoek zodanig in te richten, dat 
in eerste aanleg informatie uitvraagt over de algemene sociaal-maatschappelijke situatie 
van veteranen en pas in tweede instantie over problemen, zorg en bekendheid met het 
LZV. Een neveneffect daarvan is dat beter inzicht in de sociale kenmerken van veteranen 
de mogelijkheid biedt te bezien of het veteranenbeleid bijstelling behoeft, om de situatie 
positief te beïnvloeden. De inzichten in de oriëntatie op de zorg in algemene zin, en de 
specifieke veteranenzorg in het bijzonder, leveren informatie op die kan leiden tot betere 
en meer gerichte informatievoorziening aan veteranen over mogelijke 
uitzendgerelateerde problematiek en de hulpverlening daarvoor.  
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Resultaten van het online veteranenpanel dat in 2010 van start is gegaan bij het Vi biedt 
ook belangrijke aanvullende informatie op het gebied van erkenning en zorg (Schok et 
al., 2011; De Reuver & Schok, 2012). Het doel van dit panel is om regelmatig 
opvattingen van veteranen te peilen, om zo beter zicht te krijgen op hun wensen en 
behoeften. Daarvoor zijn ruim 7.000 veteranen met een veteranenpas benaderd. 45% 
van hen heeft deelgenomen aan een eerste peiling over erkenning en zorg in brede zin 
en 30% wil blijvend deelnemen aan het panel. Deelnemers aan dit panel zijn in 
meerderheid veteranen die als militair uitgezonden zijn naar voormalig Joegoslavië, 
Libanon, Kosovo, Sinaï, Cambodja, Irak of Afghanistan. Het zijn vooral mannen van 
middelbare leeftijd en jong-volwassenen die samenwonen of getrouwd zijn, al dan niet 
met kinderen. De meeste deelnemers zijn eenmalig uitgezonden, maar bijna een derde 
vaker. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Zo 
blijkt dat bijna driekwart van de deelnemers veel waarde hecht aan de veteranenstatus. 
Deelnemers zijn vooral trots op hun militaire inzet en ontlenen erkenning en waardering 
aan hun veteranenstatus. Veertien procent van de deelnemers had behoefte aan steun 
en nazorg na terugkeer van de uitzending. Als toelichting bij deze vraag gaf een ruime 
meerderheid van de deelnemers aan het veteranenpanel vooral aan, weinig (schokkende 
gebeurtenissen) te hebben meegemaakt, en/of dat er voldoende nazorg was. Een kleine 
groep deelnemers gaf aan dat zij geen of onvoldoende nazorg hebben gekregen, of meldt 
dat zij gezondheidsproblemen heeft overgehouden aan de uitzendingen, zelfs jaren na 
terugkeer. Deze groep veteranen die aangaven (zeer) veel behoefte te hebben gehad 
aan nazorg bij dienstverlaten hadden vaker gediend als soldaat, vergeleken met de 
andere deelnemers aan het panel. Zij zijn vaker op één missie geweest en ze zijn vaker 
alleenstaand dan andere deelnemers aan het panel. Het lijkt erop dat veteranen met een 
grote behoefte aan nazorg graag willen praten over hun ervaringen, maar dit moeilijk 
vinden als hun gesprekspartners zelf geen veteraan zijn. Ze hebben eerder het idee dat 
ze mensen lastig vallen en het ervaren onbegrip belemmert hen om het verhaal te 
vertellen. Daarentegen verwachten zij meer begrip van medeveteranen met soortgelijke 
ervaringen en praten bij voorkeur met hen over de uitzending. Ook denken ze dat praten 
met andere veteranen hun terugkeer naar de maatschappij kan vergemakkelijken. Dit 
contact werkt twee kanten op: veteranen met (zeer) veel behoefte aan nazorg zijn meer 
bereid iets te doen voor andere veteranen dan de andere twee groepen. Deze 
bevindingen vanuit het veteranenpanel zijn van toepassing op veteranen met een 
veteranenpas die staan geregistreerd bij het Veteraneninstituut. In hoeverre deze 
bevindingen ook van toepassing zijn op het gehele veteranenbestand is van belang voor 
nader onderzoek.  
 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling voor het onderzoek is tweeledig: 
1. Het verbeteren van de zorg voor veteranen in algemene zin en specifiek het 

verbeteren van de toegang tot en de bekendheid van de zorg door het LZV. 
2.  Het verder ontwikkelen en waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening en het 

beleid voor veteranen in algemene zin. 
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1.4 Eisen aan het onderzoeksinstrument  

Defensie en de RZO willen de evaluaties binnen het LZV ten minste laten voldoen aan de 
kwaliteitseisen die gangbaar zijn in zorg. Ook voor dit onderzoek is dus eerst een 
onderzoeksinstrument ontwikkeld op basis van de eisen die de RZO daaraan stelt. 
Het te ontwikkelen onderzoeksinstrument moest met een beperkt aantal vragen 
informatie opleveren over diverse aspecten van de behoefte aan zorg zoals veteranen 
met aan de uitzending gerelateerde aandoeningen deze ervaren. De RZO stelde aan het 
onderzoeksinstrument de volgende eisen: 
 
1.  Het onderzoeksinstrument brengt het sociodemografisch profiel van veteranen 

(leeftijd, sekse, burgerlijke staat, gezinssituatie, opleidingsniveau, werksituatie 
e.d.) in kaart in overeenstemming met vragen die ook het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) stelt aan de Nederlandse bevolking. Ook brengt het 
onderzoeksinstrument in kaart waar veteranen met klachten zich melden met hun 
zorgvraag die zij relateren aan de doorgemaakte ervaringen tijdens hun inzet of 
uitzending, en hoeveel veteranen momenteel in zorg zijn. Verder brengt het 
onderzoeksinstrument in kaart welke kennis bij veteranen aanwezig is over de 
specifieke hulpverlening vanuit het LZV, wat veteranen onder zorg verstaan 
(psychisch, sociaal, medisch en/of maatschappelijk), hoe de veteranen de zorg 
ervaren en welke wensen zij hebben voor de zorg. Daarnaast brengt het 
onderzoeksinstrument in kaart hoeveel veteranen met klachten geen zorg willen en 
de redenen waarom. Ook inventariseert het onderzoeksinstrument in hoeverre het 
thuisfront is betrokken bij de zorg, en hoe veteranen dat waarderen.  

2.  Het onderzoeksinstrument dient informatie op te leveren die het voor de RZO 
mogelijk maakt, inzicht te krijgen in de zorgbehoeften van de veteranen in het 
algemeen, maar ook van de veteranen die geen gebruik maken van het LZV en de 
redenen hiervoor. Daarnaast dient de verkregen informatie de beleidsvorming over 
de organisatie van de zorg aan veteranen te ondersteunen. Het is van belang de 
doelgroep goed af te bakenen.  

3.  Het onderzoek zal in de toekomst periodiek herhaald moeten kunnen worden en het 
onderzoeksinstrument dient daarvoor geschikt te zijn. De samenstelling van het 
veteranenbestand is aan verandering onderhevig, mede door nieuwe militaire 
operaties. Daardoor is het van belang om zicht te houden op het demografisch 
profiel van veteranen maar ook op hun zorgbehoefte.  

 

1.5 Vraagstelling  

1.5.1 Centrale vraag 

Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: 
 
In hoeverre is er bij de Nederlandse veteranen sprake van een behoefte aan zorg en hoe 
gaan veteranen om met die behoefte? 

1.5.2 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag is geoperationaliseerd in tien onderzoeksvragen. Per onderzoeksvraag 
is een toelichting opgenomen, waarin al wordt gepreludeerd op de verdere uitwerking 
van de vragen. 
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1.   Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van psychische klachten bij veteranen?  

Toelichting: In de literatuur wordt een aantal risicofactoren genoemd voor het 
ontstaan van psychische klachten na een uitzending, zoals het aantal uitzendingen 
en de rang tijdens uitzending. Deze risicofactoren zijn geïnventariseerd. 

 
 
2.  Wat zijn de sociodemografische kenmerken van de veteranen in het Veteranen 

Registratie Systeem? 
Toelichting: het betreft hier het sociodemografische profiel van de veteranen, zoals: 
leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssituatie, opleidingsniveau, werksituatie, 
culturele achtergrond, en andere mogelijke risicofactoren (onderzoeksvraag 1). 

 
3. Hoe verhouden de sociodemografische kenmerken van de veteranen zich tot die 

van de algemene bevolking? 
Toelichting: is er sprake van een specifieke samenstelling van het VRS-bestand? Er 
wordt – waar relevant – aangesloten bij de data uit de CBS en Nemesis registraties. 

 
4.  Wat zijn de subjectieve zorgbehoeften van de veteranen? 

Toelichting: hier is gekozen voor de door de veteraan zelf verwoorde behoefte aan 
hulp of ondersteuning op een aantal levensgebieden, variërend van materiële 
ondersteuning tot ondersteuning bij de omgang met anderen. Een instrument dat 
hierop is gebaseerd is de Quality of Life and Care (QoLC), waarmee op 10 
levensgebieden kan worden aangegeven hoe men de kwaliteit van het levensgebied 
waardeert, of men op dat levensgebied ondersteuning wenst, zo ja, of men 
ondersteuning krijgt, en hoe men die ondersteuning waardeert. In de QoLC worden 
de vragen over de behoefte aan ondersteuning op levensgebieden neutraal gesteld. 
Er wordt nergens gesproken over 'problemen' of 'klachten' en dergelijke. 

 
5.  Hangen eventuele subjectieve zorgbehoeften samen met de uitzending? 

Toelichting: aan de veteraan is gevraagd of zijn situatie sinds de uitzending(en) 
verbeterd is, gelijk is gebleven, of is verslechterd.  

 
6.  Van welke professionele hulp/ondersteuning maken veteranen gebruik en hoe 

werden zij naar deze hulp/ondersteuning verwezen? 
Toelichting: In de QoLC vragenlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
informele en professionele hulp of ondersteuning. Als er sprake is van hulp of 
ondersteuning op één of meer levensgebieden, is gevraagd of dit professionele hulp 
of ondersteuning was. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen instellingen 
van het LZV, het Zorgloket ABP, en overige instellingen. Vervolgens is gevraagd op 
welke wijze ze zijn verwezen. 

 
7.  Wanneer er wel sprake is van behoefte aan hulp of ondersteuning op één of meer 

levensgebieden, maar de veteraan geen professionele hulp of ondersteuning 
ontvangt, wat is dan de reden daarvoor?  
Toelichting: Het gaat hierbij om zaken als praktische belemmeringen, de eigen 
opvattingen ten aanzien van hulpverlening, stigma, en dergelijke. De 
antwoordcategorieën zijn zoveel mogelijk voorgecodeerd (mede op basis van de 
uitkomsten van de te houden focusgroepen). 
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8.  Indien een veteraan professionele hulp of ondersteuning ontvangt, hoe waardeert 
hij deze hulp of ondersteuning? 
Toelichting: Hier wordt aangesloten bij de CQ Index Veteranenzorg (CQIv). 
Degenen die hulp of ondersteuning vanuit het LZV krijgen, krijgen allen een CQIv 
toegestuurd. De uitkomsten daarvan kunnen aan dit onderzoek worden gekoppeld. 
Degenen die professionele hulp of ondersteuning buiten het LZV ontvangen, krijgen 
delen van de CQIv voorgelegd. 

 
9.  In hoeverre is het thuisfront betrokken bij de hulp of ondersteuning en hoe 

waarderen veteranen deze betrokkenheid? 
Toelichting: veteranen in zorg bij het LZV ontvangen deze vragen al als onderdeel 
van de CQIv. Degenen die professionele hulp of ondersteuning buiten de LZV 
ontvangen, krijgen deze module in de vragenlijst voorgelegd. 

 
10.  Wat is de relatie tussen enerzijds de zorgbehoefte en het zorggebruik en anderzijds 

de sociodemografische kenmerken van de veteraan? 
Toelichting: Zijn er sociodemografische kenmerken aan te wijzen die (al dan niet 
oorzakelijk) verband houden met de zorgbehoefte en het zorggebruik van 
veteranen? Zijn er specifieke subgroepen die buiten zorg blijven terwijl er wel een 
behoefte bestaat? Zijn er verschillen aan te wijzen tussen veteranen die zorg vanuit 
het LZV ontvangen en veteranen die zorg elders ontvangen? Dit zijn geen vragen 
voor de vragenlijst maar voor de analyse. 
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2  Ontwikkeling van de vragenlijst 

2.1 Inleiding 

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd en 
zijn er vervolgens twee focusgroepen met veteranen georganiseerd. In paragraaf 2.2 
wordt het literatuuronderzoek beschreven en wordt aangegeven welke onderwerpen uit 
dit onderzoek gebruikt zijn bij de ontwikkeling van de vragenlijst. In paragraaf 2.3 
worden de uitkomsten van de twee focusgroepen beschreven. In paragraaf 2.4 komt 
vervolgens de Ontwikkeling van de vragenlijst aan bod. 
 

2.2 Literatuuronderzoek 

2.2.1  Methode 

In het literatuuronderzoek is nagegaan wat er al bekend is over (risicofactoren ten 
opzichte van) zorgbehoefte en zorggebruik en over drempels tot zorg onder de algemene 
Nederlandse bevolking, Nederlandse veteranen en buitenlandse veteranen. Dit 
literatuuronderzoek grijpt gedeeltelijk terug op eerder onderzoek onder Nederlandse 
veteranen (Van der Ploeg & Weerts, 1995; Bramsen, Dirkzwager en Van der Ploeg, 1997; 
Van Esch et al., 1998; Mulder & Reijneveld, 1999; Soetekouw et al., 2000; De Vries, et 
al., 1998). Daarnaast reflecteert het bevindingen in onderzoeksrapporten waarin de 
aspecten ‘zorgbehoefte’ en ‘zorggebruik’ aan de orde komen, zoals het onderzoek naar 
de gezondheid en het welzijn van UNIFIL-veteranen (Mouthaan et al., 2005) of van Irak-
veteranen (Engelhard et al., 2007), en het veteranenpanel van het Vi (Blauw Research, 
2012; De Reuver & Schok, 2011). 
 
Voor aanvullende literatuur over zorgbehoefte, zorggebruik, samenhang hiervan met 
sociodemografische factoren en drempels tot zorg onder de algemene Nederlandse 
bevolking, de Nederlandse en buitenlandse veteranen, is gezocht in de volgende 
databases en websites2:  
• ‘Gevolgen van Oorlog’: een database die beheerd wordt door Cogis, het 

kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en 
geweld. Deze database beschrijft literatuur over onder andere psychotrauma 
(diagnostiek en behandeling), psychische en sociale gevolgen van oorlog en geweld 
en persoonlijke ervaringen van oorlogs- en geweldgetroffenen, waaronder 
veteranen. 

• PsycInfo: een database met meer dan drie miljoen wetenschappelijke artikelen in 
het veld van gedragswetenschappen en mentale gezondheid;  

• PILOTS: database van het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken met 
literatuur over symptomen, oorzaken en behandeling van PTSS en daarmee 
verband houdende onderwerpen. PILOTS is een afkorting van ‘Published 
International Literature on Traumatic Stress’ en is met ruim 50.000 referenties de 
grootste database in zijn soort. 

                                                
2  Veel databases die zijn geconsulteerd bevatten literatuur die specifiek is gericht op psychische of 

psychiatrische problematiek en zorg. Deze databases zijn gekozen vanwege hun uitgebreide collectie en/of 
hun specialisatie op onderzoek naar veteranen. De keuze voor deze databases levert echter wellicht wat 
beperkende resultaten op, die voornamelijk de focus richten op psychische zorg, in plaats van op bredere hulp 
op andere levensdomeinen.  
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• Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGV): het archief van het tijdschrift over 
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; 

• Database Nederlandse Defensie Academie (NLDA); 
• Tijdschrift voor Psychiatrie; 
• Website Trimbos-instituut: diverse gegevens over geestelijke gezondheid, mentale 

veerkracht en verslaving onder de algemene Nederlandse bevolking. 
• Website Nationaal Kompas: wetenschappelijke informatie over de volksgezondheid.  
• Website NIVEL: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. 
• Website RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  
• Website NESDA: de ‘Nederlandse Studie naar Depressie en Angst’ (NESDA), een 

wetenschappelijke studie naar het ontstaan van angst en depressie en het verloop 
van deze klachten. 

• Website NEMESIS: de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2', 
een psychiatrisch-epidemiologische studie onder de algemene Nederlandse 
bevolking. 

• Website GGZ Nederland: gegevens over de geestelijke gezondheid van de 
Nederlandse bevolking en over behandeling van psychische problemen. 

• Website CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek, met sociodemografische 
gegevens van de Nederlandse bevolking en hun zorggebruik. 

• Website ZonMw: onderzoek over zorgbehoefte en zorggebruik onder de algemene 
Nederlandse bevolking. 

In de hierboven genoemde databases en websites is gezocht naar: (risicofactoren ten 
opzichte van) zorgbehoefte en zorggebruik en drempels tot zorg onder de algemene 
Nederlandse bevolking, Nederlandse veteranen en buitenlandse veteranen. 
 
Artikelen die uit deze zoekopdrachten naar voren kwamen, zijn beoordeeld op relevantie. 
Hierbij is gekeken naar titel, trefwoorden en abstract. De selectiecriteria die ertoe leidden 
dat artikelen als relevant beschouwd werden, waren de volgende: 
• inhoudelijke relevantie tot één van de onderzoeksvragen; 
• inhoudelijke presentatie van feitelijke onderzoeksresultaten. Dit kunnen resultaten 

zijn van kwantitatief en van kwalitatief onderzoek.  

Wanneer artikelen één of meer van de volgende kenmerken bevatten, werden zij buiten 
beschouwing gelaten: 
• uitsluitend beschouwend van aard; 
• uitsluitend over de aard van de psychische problemen van veteranen; 
• inhoudelijke focus op biologische kenmerken (van bijvoorbeeld de hersenen bij 

trauma); 
• inhoudelijke focus niet op één van de vier onderzoeksthema’s als genoemd in de 

inleiding van dit literatuurverslag; 
• hoofdzakelijk betrekking hebbend op beleidsoverwegingen en –analyses; 
• geschreven vanuit het perspectief van het zorgaanbod: de door hulpverleners 

gedefinieerde behoeften van patiënten die al in behandeling zijn.  
 

2.2.2  Resultaten 

Subjectieve zorgbehoefte 
In dit steekproefonderzoek wordt uitgegaan van een subjectieve zorgbehoefte zoals 
Huijsman (1990) deze omschrijft. Een subjectieve zorgbehoefte is de behoefte aan zorg 
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die ervaren of gevoeld wordt door de persoon zelf of door personen in zijn of haar 
omgeving. Hierbij maakt het niet uit of deze zorgbehoefte wel of niet door een 
professional is vastgesteld (Huijsman 1990). 
 
Subjectieve zorgbehoefte wordt in de breedste zin des woords gedefinieerd. Dat wil 
zeggen dat de ervaren zorgbehoefte wordt onderzocht op alle vlakken van het leven, ook 
op die vlakken die minder voor de hand liggen dan psychische gezondheid. Hierbij 
worden de tien domeinen zoals genoemd in de Quality of Life & Care (QoLC) index 
aangehouden, namelijk (Van Wijngaarden et al., 2008):  
1) lichamelijk functioneren 
2) zelfstandig functioneren 
3) psychisch functioneren 
4) woonsituatie 
5) dagbesteding;  
6) financiële situatie 
7) sociale contacten;  
8) persoonlijke relaties 
9) seksuele leven 
10) vrijetijdsbesteding  
 
Er is onderzocht wat er in de wetenschappelijke literatuur over zorgbehoefte bekend is. 
Het bleek dat het begrip zorgbehoefte in de meeste onderzoeken anders gehanteerd 
wordt dan hierboven beschreven. Zo was niet altijd duidelijk met zorgbehoefte de 
subjectieve zorgbehoefte wordt bedoeld. Meestal bleek onder zorgbehoefte het ervaren 
van problemen of het zorggebruik te worden verstaan (Bramsen et al., 1997; Engelhard 
et al., 2007; Hoge et al., 2006; Kim et al., 2010; Milliken et al., 2007; Seal et al., 2009; 
Tanielian, et al., 2008; Zinzow et al., 2012). Verder leidt het ervaren van klachten niet 
automatisch tot een subjectieve zorgbehoefte. Evenmin hoeft het ervaren van een 
subjectieve zorgbehoefte niet te betekenen dat er ook sprake is van zorggebruik: iemand 
kan een behoefte aan zorg hebben, maar geen zorg ontvangen.  
 
Daarnaast bleek de bestudeerde literatuur veelal in te gaan op psychische problemen en 
niet op een bredere zorgbehoefte (De Graaf et al., 2010; van Wijngaarden et al., 2008). 
Dit onderstreept het belang van dit onderzoek naar een brede subjectieve zorgbehoefte 
onder veteranen. 
 
Zorggebruik 
Vervolgens is in de literatuur bekeken van welke zorg gebruik gemaakt wordt door de 
Nederlandse bevolking, de Nederlandse veteranen en buitenlandse veteranen, hoe men 
deze zorg waardeert, en in hoeverre het thuisfront betrokken is bij de hulpverlening. 
 
In verscheidene studies is onderzocht of de Nederlandse veteraan een civiele of militaire 
hulpverlening prefereert. Deze studies geven geen eenduidig beeld. Dit VRS 
steekproefonderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Wanneer in vragenlijst 
gevraagd wordt naar de zorg waarvan men gebruik heeft gemaakt, wordt er daarom 
onderscheid gemaakt tussen civiele en militaire hulpverlening (Blauw Research, 2012; 
Dirkzwager & Bramsen, 2008; Mouthaan et al., 2005). 
 
Contact met naasten bleek zeer belangrijk bij het zoeken en ontvangen van hulp, voor 
zowel de Nederlandse bevolking als voor buitenlandse veteranen (Bes et al., 2012; de 
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Graaf et al., 2010; Iversen et al., 2010; Nayar et al., 2013). Wat betreft de Nederlandse 
veteranen zijn hier geen gegevens over bekend. Dit VRS onderzoek besteedt hierom 
aandacht aan de rol van naasten van Nederlandse veteranen bij het zoeken naar hulp. 
Het is wel bekend dat Nederlandse veteranen willen dat zorg toegankelijk is voor partner 
en kinderen. Het blijkt dat gezinsleden van veteranen ook met problemen kampen, 
vooral wanneer de veteraan in het gezin met verwerkingsproblematiek kampt. Slechts 
een klein gedeelte van die gezinsleden zoekt hier hulp voor (Bramsen et al., 1997). 
 
Nederlandse veteranen blijken redelijk tevreden over de nazorg voor veteranen na hun 
uitzending, hoewel onder de zorggebruikers ook veel veteranen zitten met negatieve 
ervaringen. De tevredenheid over de zorg verandert door de tijd heen. Veteranen van 
recentere missie blijken meer tevreden dan veteranen van missies die langer geleden 
plaatsvonden (Blauw Research, 2012; Bramsen et al., 1997). Dit zou kunnen 
samenhangen met het feit dat er vanaf midden jaren ’90 van de vorige eeuw 
(aansluitend aan de Veteranennota van 1990), maar met name sinds 2005 (invoering 
van één uniform model voor de geestelijke gezondheidszorg voor militairen en 
veteranen) steeds meer aandacht is gekomen voor nazorg en veteranenzorg. 
 
Risicofactoren 
Uit verscheidene studies komt een aantal factoren naar voren die een significante invloed 
(b)lijken te hebben op het vóórkomen van psychische klachten - zonder dat expliciet 
wordt gekeken naar zorgbehoefte voortkomend uit die klachten – en zorggebruik. De 
meeste van deze studies nemen slechts delen van het veteranenbestand in ogenschouw. 
De in de literatuur gevonden risicofactoren dienen dus ter indicatie. 
 
De variabele die - zowel onder de Nederlandse bevolking, als de Nederlandse en 
buitenlandse veteranen - van significant belang bleek bij het voorspellen van een 
zorgbehoefte, is burgerlijke staat. Alleenstaanden hebben een significant hogere kans op 
het ontwikkelen van klachten (Bramsen et al., 1997; de Graaf et al., 2010; Iversen et 
al., 2005; van ’t Land et al., 2008, 2010; Mouthaan et al., 2005; De Reuver & Schok, 
2011; Washington et al., 2010). Daarbij gaat het om burgerlijke staat ten tijde van het 
onderzoek. Burgerlijke staat ten tijde van de uitzending blijft in de literatuur meestal 
buiten beschouwing, evenals eerdere echtscheidingen of relatiebreuken. 
 
Daarnaast is geen werk hebben en/of een laag inkomen van significante invloed op het 
ontwikkelen van een zorgbehoefte bij de Nederlandse bevolking in het algemeen en de 
Nederlandse veteranen in het bijzonder. Degenen die geen werk hebben en/of een laag 
inkomen, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van klachten en mogelijk ook op 
een daarmee samenhangende zorgbehoefte (De Graaf et al., 2010; Van ’t Land 2008; 
2010; Mouthaan et al., 2005). Hetzelfde geldt wat betreft de kans op zorggebruik: op 
beide niveaus zorgt geen werk en/of een laag inkomen voor een hogere kans op 
zorggebruik (De Graaf et al., 2010; den Ouden et al., 2007; Mouthaan et al., 2005; 
Vanheusden, 2007). 
 
Verder is ervaren sociale steun van significante invloed op het ontwikkelen van een 
zorgbehoefte. Voor Nederlandse en buitenlandse veteranen geldt dat sociale steun een 
significante voorspeller is van een kleinere zorgbehoefte (Dirkzwager, 2001; Nayback-
Beebe, 2011; Pritchett, 2012; Rivet, 2012; De Vries et al., 1998; Wilcox, 2010). Sociale 
steun blijkt ook het zorggebruik te beïnvloeden. Bij zowel de algemene Nederlandse 
bevolking als buitenlandse veteranen speelt deze variabele een significante rol, echter in 
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tegenovergestelde richting. Zo stimuleert veel sociale steun buitenlandse veteranen om 
hulp te zoeken (Drebing et al., 2012; Smith-Osborne, 2009), terwijl veel sociale steun in 
het geval van de algemene Nederlandse bevolking zorggebruik juist vermindert (ten 
Have et al., 2009). Wat betreft de relatie tussen sociale steun en zorggebruik onder 
Nederlandse veteranen is niets bekend. 
 
Drempels tot zorg 
Uit de literatuur blijkt dat opvattingen over hulpverlening en de eigen problemen de 
belangrijkste drempels zijn voor het zoeken van hulp. Voorbeelden van dergelijke 
opvattingen zijn: denken dat hulp zoeken toch niet zal helpen, denken dat de problemen 
niet ernstig genoeg zijn en verwachten dat de problemen vanzelf wel weer over zullen 
gaan. Zowel in de Nederlandse bevolking als onder Nederlandse en buitenlandse 
veteranen spelen opvattingen over hulp en over problemen een belangrijke rol als 
drempels in het zoeken van hulp (Andrade et al., 2014; Beljouw et al., 2010; ten Have et 
al., 2004; Van ’t Land, et al., 2008, 2010; Nolen et al., 2005; Sareen et al., 2007; 
Vanheusden, 2007; Bramsen et al., 1997; Mouthaan et al., 2005, Britt et al., 2012; 
Edlund et al., 2008; Hoge et al., 2004; Iversen et al., 2005; Jankovic et al., 2011; Kim et 
al., 2011; Pietrzak et al., 2009; Sayer et al., 2009; Vogt, 2011; Washington et al., 2011; 
Zinzow et al., 2012). Een belangrijke opvatting over hulp en problemen is angst voor 
stigma. Dit wordt in de literatuur over veteranen vaak apart belicht, omdat de aanname 
is dat angst voor stigma (bang zijn als zwak gezien te worden, veroordeeld te worden 
door mensen in de omgeving en daarbij horende gevolgen voor de carrière) vaker 
aanwezig zijn bij militairen, vanwege de masculiene cultuur. Angst voor stigma is als 
drempel dan ook in de literatuur over Nederlandse bevolking minder prominent aanwezig 
dan in de literatuur over Nederlandse en buitenlandse veteranen (Bramsen et al., 1997; 
Mouthaan et al., 2005; Zinzow et al., 2012; Britt, 2000; Gould et al., 2010; Greene-
Shortridge et al., 2007; Hoge et al., 2004; Iversen et al., 2005; Jankovic et al., 2011; 
Ouimette et al., 2011; Porter & Johnson, 1994; Stecker et al., 2007; Vogt, 2011). In 
geen van de onderzoeken blijkt stigma vooralsnog daadwerkelijk een significante invloed 
te hebben op het zoeken van hulp.  
 
Praktische overwegingen, zoals tijd, kosten en afstand tot de hulpverlening spelen onder 
de algemene Nederlandse bevolking wel een rol als drempel in het zoeken van hulp, 
maar worden minder gerapporteerd als drempel dan opvattingen over hulp en problemen 
(Andrade et al., in press; Ten Have et al., 2004; Van ’t Land et al., 2008, 2010; Nolen et 
al., 2005; Sareen et al., 2007; Vanheusden, 2007). Wat betreft de Nederlandse 
veteranen zijn hierover in de literatuur geen gegevens gevonden. Buitenlandse veteranen 
rapporteren deze praktische drempels wel. Dit doen ze vaker als ze al in zorg zijn, omdat 
ze er dan daadwerkelijk tegenaan lopen (Washington et al., 2011; Britt et al., 2008; 
Hoge et al., 2004; Iversen et al., 2011; Zinzow et al., 2012).  
 

2.3 Focusgroepen 

Een focusgroep is een manier om belangrijke kenmerken van een bepaald onderwerp te 
achterhalen door meerdere personen dit specifieke onderwerp met elkaar te laten 
bespreken. Een focusgroep bestaat in principe uit acht tot tien deelnemers, geleid door 
een discussieleider. Het onderwerp van gesprek wordt aangegeven door de 
discussieleider. Een focusgroep is meer dan een groepsinterview. Deelnemers kunnen 
elkaar stimuleren en op elkaar reageren. Voor de twee focusgroepen ten behoeve van dit 
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onderzoek zijn diverse contactpersonen binnen veteranenontmoetingscentra, 
inloophuizen en veteranenverenigingen benaderd met de vraag om met de onderzoekers 
in gesprek te gaan. De deelnemers die zich aanmeldden, komen dus regelmatig in 
contact komen met andere veteranen en hebben hierdoor enig zicht op de 
ondersteuningsbehoefte van veteranen, als mede op verschillen in hun 
ondersteuningsbehoefte. De samenstelling van de focusgroepen was erg divers wat 
betreft leeftijd, geslacht, krijgsmachtdeel en missiegebied. 
 
Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van beide focusgroepen. 

2.3.1  Uitkomsten Focusgroep I 

In de eerste focusgroep is met de deelnemers besproken in hoeverre de onderwerpen die 
uit de literatuur naar voren zijn gekomen aansluiten bij de belevingswereld van de 
veteraan. Dat betrof zowel de herkenbaarheid als het belang van deze onderwerpen voor 
alle veteranen. Daarnaast bestond de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen die niet 
(direct) in de literatuur worden beschreven, maar waarvan de deelnemers het belangrijk 
vonden dat zij in de te construeren vragenlijst worden opgenomen.  
 
Aan de eerste focusgroep namen acht personen deel, van wie zeven mannen en één 
vrouw. Op één deelnemer na waren alle deelnemers veteraan. De meeste deelnemers 
waren actief betrokken bij de nuldelijnsondersteuning voor veteranen. De eerste 
focusgroep leverde de volgende punten op die meegenomen zijn in de ontwikkeling van 
de vragenlijst. 
 
Uitzendervaringen 
• De deelnemers aan de focusgroep benadrukten dat ook aan de positieve kant van 

missies aandacht besteed moet worden in de vragenlijst.  
• Beeldvorming en reacties vanuit de omgeving kunnen volgens de deelnemers aan 

de focusgroep invloed hebben op hoe de veteraan zich voelt.  
 
Subjectieve zorgbehoefte 
• Naast de tien domeinen geïdentificeerd in het literatuuronderzoek, zou nog een 

elfde levensdomein toegevoegd moeten worden, namelijk (religieuze) 
zinvinding/zingeving.  

• De focusgroep is van mening dat degenen die de dienst kort na de missie hebben 
verlaten, degenen zouden zijn met de meeste problemen. Er zou dus gekeken 
moeten worden in hoeverre deze periode tussen het einde van de uitzending en het 
verlaten van de dienst invloed heeft op ervaren zorgbehoefte.  

 
Zorggebruik 
• De deelnemers aan de focusgroep noemden het ervaren gebrek aan specifieke 

kennis van de cultuur en belevingswereld van militair geüniformeerden bij 
hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts.  

• Ook is de toegankelijkheid van de zorg voor partners als verbeterpunt genoemd. 
 
Drempels tot zorg 
• Ook in de focusgroep kwam de praktische drempel tot zorg naar voren: omdat het 

aantal deelnemende instellingen van het LZV krimpt, is de landelijke dekking, en 
daarmee de bereikbaarheid, volgens de deelnemers een probleem (grote 
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reisafstanden). Daarnaast beschreven de deelnemers een gebrek aan flexibele inzet 
van de zorg op het moment dat het nodig is. Ook weet volgens hen niet iedereen 
waar hij of zij naar toe moet met een hulpvraag. 

• Daarnaast kwamen ook ideeën en opvattingen over de hulpverlening, met name 
angst voor stigma, ter sprake. Zo werden het gebrek aan anonieme registratie en 
de schaamtecultuur of machocultuur genoemd als veroorzakers van mogelijke 
drempels tot het zoeken van hulp. 

 
Toon van de vragenlijst 
• De deelnemers van de focusgroep benadrukten dat de toon van de vragenlijst 

gelijkwaardig moet zijn en niet betuttelend. Het is daarbij belangrijk de respondent 
niet in de slachtofferrol te positioneren. Termen als ‘lotgenotencontact’ en 
‘oorlogsslachtoffers’ zijn erg passief en schrikken veteranen af. Beter zou zijn: 
‘collega’, ‘mede-veteraan’, ‘mede-uitgezondenen’. 

• Aan de andere kant moet er wel voor gewaakt worden dat wanneer de veteraan op 
gelijkwaardige manier wordt benaderd, mogelijke problemen niet gebagatelliseerd 
worden. 

• De taal moet begrijpelijk zijn en niet te ingewikkeld.  
• De respondenten moeten niet het gevoel krijgen dat ze individueel op hun 

gezondheid worden getest. Dat zou wantrouwen en sociaal gewenste antwoorden 
opleveren.  

2.3.2  Uitkomsten Focusgroep II 

In de tweede focusgroep is de conceptversie van de vragenlijst besproken. Het ging 
daarbij niet meer over de inhoud van de vragenlijst, maar om de presentatie van de 
vragenlijst, de lengte van de vragenlijst, de aansluiting van formuleringen bij die van de 
doelgroep, de begrijpelijkheid van de vragen en de mate waarin de vragen eventueel 
weerstand bij de doelgroep op zouden kunnen roepen. 
 
Tijdens de tweede bijeenkomst werd de eerste conceptvragenlijst ter beoordeling 
voorgelegd aan de deelnemers van de tweede focusgroep. Zij hadden hier vooraf geen 
inzage in gekregen. Zij vulden de vragenlijst ter plekke in, daarbij in gedachten houdend, 
dat zij een veteraan zouden zijn met een ondersteuningsbehoefte. Gaandeweg konden ze 
in de lijst aantekenen waar zij op- of aanmerkingen hadden. Alle op- en aanmerkingen 
werden later plenair besproken. De deelnemers deden er ongeveer een kwartier tot een 
half uur over om de vragenlijst in te vullen. 
 
Er namen negen personen deel aan de tweede focusgroep, van wie acht mannen en één 
vrouw. Zeven van de negen deelnemers waren ook aanwezig tijdens de eerste 
focusgroep. Uit deze focusgroepen kwamen de volgende punten die zijn meegenomen in 
de verdere ontwikkeling van de uitnodigingsbrief en de vragenlijst: 
1. Het belang van een goede, korte, inleidende en uitnodigende brief, waarin onder 

meer wordt duidelijk gemaakt wat het doel en het belang van het onderzoek is, dat 
volledige anonimiteit gegarandeerd wordt, en wat deelname de veteraan zelf 
oplevert.  

2. In de vragenlijst dient gewezen te worden op het feit dat sommige vragen erg 
confronterend kunnen zijn of (soms onverwachte) sterke emoties kunnen oproepen.  

3. Ook zal de optie genoemd moeten worden de vragenlijst samen met iemand anders 
in te vullen, bijvoorbeeld met een naaste of een nuldelijnshelper. 
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4. Daarnaast zou de vragenlijst tussendoor onderbroken moeten kunnen worden 
wanneer het de respondent teveel wordt, zodat deze de lijst een tijdje kan laten 
rusten alvorens weer verder te gaan met invullen. 

5. Bij de meest confronterende vragen zou een antwoordcategorie “wil ik niet 
beantwoorden” moeten worden opgenomen.  

6. De vragenlijst dient niet te eindigen met een confronterende vraag (een emotie-
vraag), maar bijvoorbeeld met een aantal feitelijke vragen (bv. enkele 
achtergrondvragen) om de eventueel opgebouwde spanning tijdens het invullen 
weer af te bouwen. 

7. De mogelijkheid moet worden geboden om – als (het invullen van) de vragenlijst 
daar aanleiding toe geeft – contact te leggen met een medewerker van het Centraal 
Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut. 
 

2.4 Operationalisatie vragenlijst 

In de voorgaande paragrafen zijn diverse aanknopingspunten geformuleerd die richting 
geven aan de inhoud van de vragenlijst. Allereerst zijn dat de eisen aan het 
onderzoeksinstrument en de onderzoeksvragen. Daarnaast bieden de bevindingen uit het 
literatuuroverzicht en de focusgroepen aanknopingspunten voor de inhoud van de 
vragenlijst. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van hoe al deze eisen en 
bevindingen zijn omgezet in een vragenlijst. De vragenlijst zelf is opgenomen in Bijlage 
3. 
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3 Methode van onderzoek 

3.1 Steekproeftrekking VRS 

Voor het onderzoek is door het Vi bij het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) van 
het Ministerie van Defensie een steekproef aangevraagd van in totaal 6.000 veteranen. 
Het ging daarbij om veteranen die de dienst hebben verlaten. De samenstelling van deze 
steekproef is via een aantal stappen opgebouwd. Zo zijn zes groepen van veteranen 
ontstaan die, wat betreft uitzendperiode en het in die tijd geldende zorg- en 
personeelsbeleid, goed met elkaar te vergelijken zijn.  
 
De volgende groepen werden uitgesloten bij de steekproeftrekking: 
 
1. Veteranen die uitsluitend ingezet zijn tijdens de Korea-oorlog, de oorlog in het 

voormalig Nederlands-Indië of de Tweede Wereldoorlog.  
 
De volgende codes werden uitgesloten als dat de enige deelname betreft: 

WOII Wereldoorlog II 
WOIIAZIE Wereldoorlog II Azië 
WOIIEU Wereldoorlog II Europa 
WOIIKOOPVD Wereldoorlog II Koopvaardij 
WOII VHK Vrouwen Hulp Korps 
VNOIKNIL Voorm. Ned. Oost-Indië KNIL 

VNOIKL 
Voorm. Ned. Oost-Indië Kon. 
Landmacht 

VNOIKM Voorm. Ned. Oost-Indië Kon. Marine 

VNOIKLU 
Voorm. Ned. Oost-Indië Mil. 
Luchtvaart 

VNOI Voormalig Nederlands Oost-Indië 
KOREA Korea oorlog 
PANDORA Korea oorlog 
NDVN Nederlands VN-detachement Korea 

 
 
2. Oud-militairen die uitsluitend zijn ingezet in het kader van humanitaire 

hulpverlening, bijvoorbeeld na een natuurramp in de Caraïben. 
 
De volgende codes worden uitgesloten als dat de enige inzet betreft: 

BSB KMAR A Bsb Kmar Algiers 
EUTM SOMAL EUTM Somalië 
HADR HAITI HADR Haïti 
HONGARIJE Hongarije 
HUM STV PA Hum Stv Pak/Ind 
HUM. ST  K Hum. St  Katrina 
HUM. ST. B Hum. St. Bos Pelop 
HUM. ST. S Hum. st. Suriname 
HUM. ST. T Hum. st. Tsunami 
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NOODHULP A Noodhulp Afghanistan 
NOODHULP G Noodhulp Georges 
NOODHULP M Noodhulp Mitch 
OPERATIE L Operatie Lenny 
OVSE OPL Opleidingsmissie Servië en Montenegro 
ORKAAN FEL Orkaan Felix Nicaraqua 
ORKAAN JOS Orkaan Jose 
SINT MAART Sint Maarten 
UNHAS WFP  Unhas WFP Irak 
UNCIVPOL United Nations Civilian Police 
UNDP United Nations Development Program 
UNOPS United Nations Office for Project Services 
UNWFP United Nations World Food Program 
WATERSNOOD Watersnood Polen 

 
De veteranen die na bovenstaande twee stappen overbleven, zijn vervolgens 
geselecteerd op hun laatste uitzending. Deze veteranen zijn op grond van de periode 
waarin zij zijn ingezet of uitgezonden in zes cohorten onderverdeeld. Daarbij gold het 
einde van de uitzending als selectiecriterium.  
 
De volgende groepen werden onderscheiden; van elke groep is een aselecte steekproef 
van 1000 veteranen getrokken. 
 
1. Veteranen die zijn ingezet in het conflict in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Dit 

conflict is het laatste klassieke conflict waarbij de Nederlandse krijgsmacht is 
ingezet. Klassiek wil zeggen dat de krijgsmacht wordt ingezet ter bescherming van 
het grondgebied van het land of van de koloniën, tegen een ander land en de 
krijgsmacht van dat andere land. 
 
Selectie vindt plaats op grond van codes: 

VNNGKL Voorm. Ned. Nieuw-Guinea Kon. Landmacht 
VNNGKLU Voorm. Ned. Nieuw-Guinea Kon. Luchtmacht 
VNNGKM Voorm. Ned. Nieuw-Guinea Kon. Marine 
VNNG Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea 

 
2. Veteranen die zijn ingezet tijdens vredesoperaties van 1947 tot en met 1985: 

UNTSO, enkele kleinere missies en UNIFIL. Dit waren de eerste vredesoperaties, 
volgens het “Blauwhelm-concept”, en UNIFIL was de eerste vredesoperatie waarbij 
op grote schaal Nederlandse troepen in een (post-)conflictgebied elders zijn 
ingezet. 
 
Selecteren uit de overgebleven veteranen, nadat de hierboven genoemde groep 1 is 
uitgesloten: datum einde laatste uitzending vóór 1-1-1986. 
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3. Veteranen die zijn ingezet tussen 1986 en 1996. Belangrijk in deze periode is het 
uiteenvallen van de Sovjet Unie en de toename van het aantal vredesoperaties. 
Nederlandse troepen zijn onder andere ingezet in Cambodja en Bosnië/Balkan, tot 
en met Srebrenica 
 
Selecteren: datum einde laatste uitzending na 1-1-1986 en voor 1-1-1996. 
 

4. Veteranen die zijn uitgezonden tussen 1996 tot 2002. Dit is de periode direct na de 
val van Srebrenica, waarbij sprake is van een heroriëntatie op de uitzending van 
Nederlandse militairen. In deze periode is er ook een toenemende aandacht voor 
veteranen, verschillende grote onderzoeksprojecten naar de gezondheid en het 
welzijn van veteranen zijn net voltooid of worden in deze periode uitgevoerd. Vanaf 
1995 geldt voor de landmacht een standaard zorgconcept, waarbij iedere militair 
zes maanden na terugkeer een zogenaamde nazorgvragenlijst krijgt toegestuurd. 
 
Selecteren: datum einde laatste uitzending na 1-1-1996 en voor 1-1-2002. 
 

5. Veteranen die uitgezonden zijn tussen 2002 tot 2005. Het begin van deze periode 
wordt gemarkeerd door de nasleep van de vernietiging van het World Trade Centre 
in New York. Daarmee doet het begrip `War on terror` zijn intrede. 2005 vormt 
een volgende markering in de tijd, omdat in dat jaar in Nederland één uniform en 
samenhangend beleidsconcept voor de begeleiding van en de zorg voor militairen 
rondom uitzendingen wordt geformuleerd en ingevoerd.  
 
Selecteren: datum einde laatste uitzending na 1-1-2002 en voor 1-1-2006. 
 

6. Veteranen die uitgezonden zijn van 2006 tot heden. In deze periode gold één 
uniform concept voor personeelszorg rond uitzendingen en voor veteranen nadien. 
 
Selecteren: datum einde laatste uitzending na 1-1-2006. 

 

3.2 Methode van dataverzameling  

De dataverzameling vond plaats volgens een aangepaste versie van de zogeheten 
Dillmanmethode3. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 'mixed mode' variant. Dat wil 
zeggen dat de veteraan in eerste instantie een beveiligde inlogcode kreeg toegestuurd. 
Via een internetlink en deze inlogcode kon hij/zij de vragenlijst dan anoniem invullen. De 
respondent kon ook desgewenst een papieren vragenlijst ontvangen (zie Bijlagen 3 en 4 
Aanbiedingsbrief en antwoordkaart).  
 
De Dillmanmethode in de mixed mode versie kent drie stappen: 
1e mailing:  Aan alle veteranen wordt door de instelling een brief gestuurd met 

informatie over het onderzoek, een verzoek tot deelname en een 
gebruikersnaam (respondentcode) en wachtwoord voor het anoniem invullen 
van de vragenlijst via Internet. Bij de brief is een antwoordkaartje gevoegd. 
Degenen die niet willen deelnemen of niet bij de doelgroep behoren, kunnen 
dit via dit kaartje aangeven. Zij worden dan verder niet meer lastig gevallen 
met herinneringen. Uitleg hierover is in de aanbiedingsbrief opgenomen. 

                                                
3 Dillman, DA. Mail and internet surveys. The Tailored Design Method. New York: John Wiley Co; 2000 
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Degenen die liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen dit ook met 
dit kaartje aangeven. 

2e mailing:  (na één week) Alle veteranen ontvangen een brief, waarin degenen die al 
hebben gereageerd hiervoor worden bedankt en degenen die nog niet 
hebben gereageerd hieraan worden herinnerd. In deze brief is nogmaals de 
gebruikersnaam (respondentcode) en het wachtwoord opgenomen. Alleen de 
respondenten die een antwoordkaartje hebben teruggestuurd, ontvangen 
deze brief niet. 

3e mailing:  (na vier weken) Een tweede herinnering per brief aan degenen die nog niet 
hebben gereageerd (ofwel door vragenlijst in te vullen ofwel door het 
antwoordkaartje te retourneren), met nogmaals de gebruikersnaam 
(respondentcode) en het wachtwoord. Bij deze brief wordt ook een papieren 
versie van de vragenlijst gevoegd en een portvrije antwoordenvelop. 

 
In eerste instantie was gekozen voor een aanpaste methode van dataverzameling. 
Daarbij was de nazending van een papieren vragenlijst vervangen door een nabelronde. 
Reden hiervoor was de complexe opbouw van de vragenlijst, met veel mogelijke 
verschillende ‘routes’ door de vragenlijst. In de digitale versie wordt automatisch de 
juiste route doorlopen, afhankelijk van het antwoord op bepaalde ‘doorkiesvragen’. De 
onderzoekers van het Trimbos-instituut waren van mening dat de route door een 
papieren vragenlijst voor veel respondenten te moeilijk zou zijn, zeker voor de ouderen 
onder hen. Zij stelden voor, degenen die zouden aangeven geen digitale lijst in te 
kunnen of willen vullen, en degenen die na de eerste herinnering nog niet hadden 
gereageerd, op te bellen en voor te stellen de vragenlijst telefonisch af te nemen. Dit met 
als doel de respons te maximaliseren4. Deze methodiek vereist echter een grote 
personele inspanning in het geval dat de initiële respons gering is. Ook was er twijfel 
over de validiteit van een telefonisch interview. Na een interne discussie tussen het 
Trimbos-instituut, het Veteraneninstituut en de begeleidingscommissie werd besloten 
alsnog te werken met een papieren vragenlijst. Deze werd zodanig vormgegeven – aan 
de hand van gekleurde routes – dat de kans op het volgen van de juiste route 
gemaximaliseerd werd (zie Bijlage 3).  
 

3.3 Controle van de steekproef voorafgaande aan de 
dataverzameling 

Op 22 november 2013 ontving het Vi de steekproef van DCHR. Screening van de 
steekproef leverde de volgende bevindingen op 
• Eén persoon had geen adresgegevens. Navraag bij de afdeling Dienstverlening van 

het Vi (die het bestand van Veteranenpashouders beheert) leverde ook geen adres 
op (betrokkene is geen veteranenpashouder). 

• Zeven personen bleken 60 jaar of ouder bij terugkeer van missie. Dat is mogelijk 
maar minder waarschijnlijk. 

• Vier stellen hadden hetzelfde woonadres (1x 2 broers; 1x 2 mannen; 2x m/v); dit is 
geen probleem. 

• Eén persoon ging op 7-jarige leeftijd op missie. 

                                                
4  Deze methodiek wordt bijvoorbeeld in de verslavingszorg toegepast bij ggz-instelling Arkin, waar vanuit een 

callcenter telefonisch cliënten worden benaderd als zij niet responderen. 
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• Van 15 personen bleek de terugkeerdatum korter dan zes maanden geleden (dan 
de datum van ontvangst steekproef). Dat is mogelijk, maar de vraag is of deze 
personen uit dienst zijn. Misschien zijn het reservisten.  

• Drie personen stonden bij het Vi op de “black list” (willen geen post ontvangen van 
Defensie/Vi). 

 
In onderling overleg tussen het Trimbos-instituut en het Vi is besloten deze steekproef te 
gebruiken en alleen de persoon zonder adresgegevens en de drie personen op de black 
list niet mee te nemen in het onderzoek. Na controle van de steekproef is door het 
Trimbos-instituut aselect bepaald welke respondenten een vragenlijst met de extra 
(thuisfront)vraag zouden krijgen. Kort voor de verzending is de steekproef gecontroleerd 
op recent overleden personen. 
 

3.4 Dataverzameling  

In deze paragraaf wordt de uitvoering van de dataverzameling en de respons 
beschreven. In subparagrafen 3.4.1 t/m 3.4.3 komt de procedure van de 
dataverzameling aan bod. Paragraaf 3.4.4 gaat in op de ervaringen van de onderzoekers 
tijdens de dataverzamelingen in paragraaf 3.4.5 wordt de respons besproken. 

3.4.1 Eerste verzending (de uitnodiging) 

Op 9 januari 2014 zijn door het Vi twee adresbestanden verstuurd naar de drukker. Eén 
voor de veteranen die de vragenlijst zonder extra vraag moesten krijgen en één voor 
veteranen die de vragenlijst met de extra vraag moesten krijgen. De extra (open) vraag 
heeft betrekking op eventuele wensen van het thuisfront. Het bestand zonder extra 
vraag bevatte 5097 veteranen. Het bestand met extra vraag bevatte 899 veteranen. De 
adresbestanden waren gescreend op overledenen tot en met december 2013. De drukker 
heeft in week 3 een uitnodigingsbrief met inlogcodes en een responskaart verstuurd naar 
de 5996 veteranen. 

3.4.2 Tweede verzending (eerste herinnering) 

In week 4, een week na de uitnodiging, is door de drukker de tweede verzending (eerste 
herinnering) verstuurd naar alle 5996 veteranen. Dit betrof een herinneringsbrief met 
inlogcodes en een responskaart. 

3.4.3 De derde verzending (tweede herinnering) 

Op 10 februari 2014 is de stand van zaken opgemaakt om te bepalen welke veteranen 
een derde mailing moesten krijgen. Uiteindelijk bleken 3052 veteranen een derde 
verzending (tweede herinnering) te moeten krijgen. Dit waren de respondenten die de 
internetvragenlijst nog niet hadden geopend, die niet om een papieren lijst hadden 
gevraagd, en die niet hadden aangegeven niet te willen/kunnen deelnemen. Op dezelfde 
dag zijn door het Vi twee bestanden naar de drukker gestuurd met adresgegevens van 
veteranen die een derde verzending (tweede herinnering) moesten krijgen. De 
verzending bevatte een herinneringsbrief met inlogcodes en voor iedereen nu ook een 
papieren vragenlijst, plus antwoordenvelop. Het betrof een bestand met 440 veteranen 
die een vragenlijst moesten krijgen met een extra vraag en een bestand met 2612 
veteranen die een vragenlijst moesten krijgen zonder extra vraag. De drukker heeft op 
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13 februari de derde verzending (tweede herinnering) verstuurd. De dataverzameling is 
geëindigd op 28 februari 2014. 

3.4.4 Ervaringen tijdens de dataverzameling 

Voor de verzending is gebruik gemaakt van het Veteranen Registratie Systeem van het 
ministerie van Defensie. Dit is een databestand bestaande uit meer dan honderdduizend 
namen en adresgegevens. Bij het gebruiken van een dergelijk groot bestand, lijkt het 
onvermijdelijk te zijn dat niet alles up to date is. Bovendien is het mogelijk dat er na 
ontvangst van de steekproefgegevens en gedurende de looptijd van het onderzoek van 
drie maanden nog gegevens wijzigen. Enkele adressen bleken dan ook verouderd, 
sommige aangeschreven veteranen waren nog in dienst, en een enkele veteraan was 
overleden. In het laatste geval is het erg vervelend als nabestaanden post ontvangen 
voor de overledene. Alle meldingen van niet kloppende of gewijzigde gegevens van 
veteranen zijn doorgegeven aan DCHR van het ministerie van Defensie. 
 
Tijdens de dataverzameling kwamen er diverse reacties per post, telefoon of e-mail 
binnen bij het Vi. Hieronder volgt de strekking van de meest voorkomende reacties. 
Allereerst riep de uitnodiging voor het onderzoek de nodige positieve reacties op. Men 
vond het goed dat er aandacht aan het welzijn van veteranen werd besteed en wenste de 
onderzoekers veel succes. Er waren zelfs enkele spontane aanmeldingen van veteranen 
die niet in de steekproef zaten, maar toch graag een vragenlijst zouden willen invullen.  
 
Verder kwamen er enkele tientallen reacties binnen op de eerste reminder, die een week 
na de uitnodigingbrief werd verstuurd naar alle veteranen in de steekproef. Uit de 
reacties bleek enerzijds enige irritatie of soms ook verontwaardiging. Deze werd 
veroorzaakt doordat de reminder in de ogen van de veteraan te snel na de 
uitnodigingbrief kwam. Anderzijds informeerden veteranen bezorgd of hun reeds 
ingestuurde vragenlijst of antwoordkaart wel was ontvangen.  
 
Veruit de meeste reacties (vele tientallen) gingen over moeilijkheden om op de 
vragenlijst in te loggen via de link die in de brief vermeld stond. In alle gevallen bleek 
een invoerfout hiervan de oorzaak, en kon het probleem opgelost worden door de link 
aan de veteranen te e-mailen, waarna zij het konden aanklikken, of door de veteraan 
een papieren vragenlijst te sturen. Vaak gaven veteranen aan niet bij de vragenlijst maar 
bijvoorbeeld op de algemene site van het Trimbos Instituut terecht te komen, waar ze 
vervolgens de vragenlijst niet konden vinden.  
 
Verder gaf een aantal veteranen aan de vragenlijst oppervlakkig te vinden of vragen te 
missen. Wanneer zij vragen misten, vonden ze vaak dat ze niet goed konden aangeven 
hoe het nu echt met hen ging en hoe het hen vergaan is vanaf het einde van de 
uitzending tot aan nu. Daarnaast vond een klein aantal oudere veteranen de vragenlijst 
duidelijk voor jongere veteranen bedoeld. Anderen gaven aan dat de vragenlijst niet voor 
hen bedoeld leek, omdat zij zelf niets aan de uitzending overgehouden hadden of er nooit 
meer aan terug dachten. Voor iedereen is benadrukt dat hun bijdrage waardevol is, 
omdat het onderzoek erop gericht is een goed beeld te krijgen van de zorgbehoefte en 
gevolgen van uitzending voor alle veteranen.  
 
Een aantal reacties bestond uit een toelichting op de persoonlijke mening of 
omstandigheden van de respondent. Deze reacties gingen over de persoonlijke visie op 
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het veteranenbeleid, de eigen uitzending of de huidige persoonlijke situatie. Sommige 
respondenten stuurden ook persoonlijke gegevens met de papieren vragenlijst mee, 
zoals krantenknipsels, foto’s of een persoonlijk gedenkboek. 
 
Vijf keer kwam het voor dat veteranen in een e-mail of op de papieren vragenlijst 
expliciet aangaven dat zij behoefte aan hulp hebben. Daarnaast kwam het tweemaal 
voor, dat een naaste van een veteraan bij het Vi aan de bel trok. Zij zijn allen in contact 
gebracht met het Centraal Aanmeld Punt van het Vi of met de Geestelijke Verzorging 
voor veteranen. Drie veteranen beschreven in de vragenlijst dat het momenteel erg 
slecht met hen ging (overlijden partner, ziekte). Aan hen is een kaartje gestuurd, als 
blijk van sympathie of ondersteuning. 

3.4.5 Respons 

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de respons op de uitnodiging om deel te 
nemen aan het onderzoek. Er zijn 5996 uitnodigingen verstuurd. Op de uitnodiging zijn 
3618 reacties ontvangen waaronder 2907 geretourneerde vragenlijsten of bezoeken aan 
de digitale vragenlijst. De bruto respons (alle reacties gedeeld door het aantal verzonden 
uitnodigingen = 3618/5996) bedraagt 60%. Van de 5996 verzonden uitnodigingen 
bleken 149 uitnodigingen onterecht verzonden. Het betrof hier uitnodigingen die naar 
een verkeerd adres zijn gezonden of die zijn gestuurd naar personen die niet tot de 
doelgroep behoorden (bijvoorbeeld omdat ze nog in dienst zijn of geen veteraan). De 
netto respons (geretourneerde vragenlijst en bezoek aan de digitale vragenlijst gedeeld 
door terecht verzonden uitnodiging = 2907/5847) komt daardoor op 50%. Van de 
terecht uitgenodigde veteranen weigert 9% deel te nemen aan het onderzoek (= 
551/5847). Van de 2855 terecht geretourneerde vragenlijsten en bezoeken aan de 
digitale vragenlijst blijken 41 reacties niet bruikbaar. Hierdoor ontstaat een werkbare 
respons (bruikbare geretourneerde vragenlijsten en bezoeken aan de digitale vragenlijst 
gedeeld door terecht verzonden uitnodiging = 2814/5847) van 48%. 
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Tabel 3.1 Responsoverzicht 
 
Aangeschreven 

a Steekproef 6000 
b Exclusie: 3 zwarte lijst5 + 1 geen adres 4 
c Totaal verzonden 5996 

  
Reactie geen deelname (antwoordkaartjes + telefonisch + mail + aanvraag papier) en 
respons op vragenlijst 

d Weigert* 551 
e Niet voor mij bedoeld** 60 
f Onbestelbaar retour*** 28 
g Overleden 9 
h Papier aangevraagd, maar later geen respons**** 63 
i Respons vragenlijst digitaal + papier***** 2907 
j Totaal reacties (d + e + f + g + h + i) 3618 
k Bruto respons (j/c) = (3618/5996) 60.3% 

* In eerste instantie 589 weigeringen, maar 38 doen toch mee waarvan er elf later worden verwijderd 
vanwege onvoldoende informatie in de vragenlijst. Deze elf respondenten zijn opgenomen in regel q en 
r. De overige 27 in regel i. 

** In eerste instantie 77 niet voor mij bedoeld, maar zeventien doen toch mee waarvan tien worden 
verwijderd vanwege diverse redenen. Deze tien respondenten zijn opgenomen in regel m, q en r. De 
overige zeven in regel i. 

*** In eerste instantie 29 vragenlijsten retour maar een respondent neemt later alsnog deel. Deze 
respondent is opgenomen in regel i. 

**** In eerste instantie 66 aangevraagd zonder deelname, maar twee sturen ook een kaart met weigering 
en een vragenlijst komt onbestelbaar retour. Deze drie respondenten zijn opgenomen in regel d en f. 
Van een van deze 63 respondenten krijgen we later een overlijdensbericht. Deze respondent is niet 
opgenomen in regel g omdat we regel g gebruiken om vast te stellen welke respondenten onterecht 
zijn benaderd. In totaal hebben 362 respondenten een papieren vragenlijst aangevraagd waarvan er 
dus 296 hebben deelgenomen. 

***** In eerste instantie 2922, maar vijftien respondenten hadden zowel een papieren versie als een digitale 
vragenlijst ingevuld. De respons van 2907 betreft de respons waarbij elke respondent slechts eenmaal 
voorkomt in het databestand. 

 
Terecht verzonden (netto respons) 

c Totaal verzonden 5996 
l Onterecht verzonden (e + f + g) 97 
m Onterecht ingevulde vragenlijst* 

. geen uitzending 

. nog in actieve dienst 

 
3 

49 
n Terecht verzonden (c – l – m) 5847 
o Netto respons (i/n) = (2907/5847) 49.7% 

*  Onterecht verzonden blijkt uit de gegeven antwoorden in vragenlijst 
 
Werkbare respons 

p Respons (i – m) 2855 
q Niets ingevuld 22 
r Te weinig informatie * 19 
s Bruikbare respons (p – q – r) 2814 
t Werkbare respons (s/n) = (2814/5847) 48.1% 

*  Ten minste de persoonsgegevens moesten zijn ingevuld 
 

                                                
5 Dit zijn de veteranen die aangegeven hebben dat zij niet voor onderzoek benaderd willen worden. 
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4 Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt eerst een analyse van de kwaliteit van de verkregen data 
gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten per onderzoeksvraag besproken. 
Allereerst worden de achtergrondkenmerken van de veteranen besproken 
(onderzoeksvragen 2 en 3). Daarna wordt de mate waarin veteranen hun kwaliteit van 
leven en zorgbehoeften beoordelen gepresenteerd (onderzoeksvraag 4). Vervolgens 
wordt besproken in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de 
achtergrondkenmerken van veteranen en hun ervaren kwaliteit van leven en 
zorgbehoeften: de risicofactoren (onderzoeksvragen 1 en 10). Hierbij kunnen 
risicoprofielen per cohort worden beschreven. Vervolgens komt aan bod in hoeverre een 
eventuele zorgbehoefte door de veteraan wordt toegeschreven aan de missie(s), en of 
hier professionele hulp voor wordt ontvangen (onderzoeksvragen 5, 6, en 8). Verdere 
analyses betreffen de vraag waarom er geen professionele zorg wordt ontvangen terwijl 
de veteraan daar wel behoefte aan heeft (onderzoeksvraag 7), en de betrokkenheid van 
het thuisfront (onderzoeksvraag 9). De resultatenparagraaf wordt afgesloten met een 
aantal vragen over de bekendheid met het LZV. 
 

4.1 Kwaliteit vragenlijst ‘Veteraan hoe gaat het met u’ 

In deze paragraaf wordt beschreven welke verzamelde gegevens bruikbaar zijn voor de 
analyses, en in hoeverre er sprake is van missende gegevens en inconsequente 
antwoorden. In eerste instantie is het databestand opgeschoond. Dat wil zeggen dat is 
nagegaan of er sprake is van dubbel ingevulde lijsten, en van respondenten die eigenlijk 
geëxcludeerd hadden moeten worden, omdat ze niet tot de beoogde doelgroep behoren. 
Een tweede stap is een analyse van antwoorden op open vragen (“Anders, namelijk…”). 
Onderzocht is in hoeverre deze antwoorden alsnog onder te brengen zijn bij de 
voorgecodeerde antwoordcategorieën. Vervolgens is onderzocht hoeveel missende 
waarden het databestand bevat en in hoeverre deze missende waarden te ‘herstellen’ 
zijn. Datzelfde geldt voor ingevulde papieren vragenlijst waarbij niet de juiste, vooraf 
opgestelde, route door de vragenlijst is gevolgd, de juiste vervolgvragen op grond van de 
antwoorden op ‘doorkiesvragen’ (bijvoorbeeld: “Zo ja, ga verder met vraag ……..”). Het 
volgen van een afwijkende route leidt tot het beantwoorden van vragen die mogelijk niet 
voor de respondent bedoeld zijn. De digitale vragenlijst was zo geprogrammeerd, dat dit 
niet mogelijk was. Onderzocht is hoe vaak een afwijkende route voorkomt en welk effect 
dit heeft op de uit te voeren analyses. 

4.1.1 Schonen databestand 

Het ruwe databestand bestond uit 2922 vragenlijsten, waarvan 2190 digitaal ingevuld en 
732 op papier. In Tabel 4.1 is de verdeling over de zes cohorten weergegeven. 
 
Tabel 4.1  Samenstelling ruwe databestand 
Cohort N % 
1 588 20.2 
2 568 19.4 
3 475 16.3 
4 462 15.8 
5 436 14.9 
6 393 13.4 
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Zoals in paragraaf 3.4.4 al werd aangegeven, waren er soms ten onrechte vragenlijsten 
gestuurd naar veteranen voor wie de vragenlijst niet bedoeld was. Dat blijkt ook uit het 
responsbestand. Een deel van deze vragenlijsten is ingevuld door respondenten voor wie 
de vragenlijst niet is bedoeld. In totaal 49 veteranen gaven bij een controlevraag aan dat 
zij nog in actieve dienst waren en vielen hierdoor buiten de inclusiecriteria. Verder gaven 
drie respondenten aan dat zij nooit op missie waren geweest. Deze casussen werden uit 
het databestand verwijderd. 
 
In 15 gevallen bleek de lijst zowel digitaal als op papier (deels) te zijn ingevuld. De 
respondent was bijvoorbeeld begonnen met het invullen van de digitale versie, was na 
een paar vragen afgehaakt, en had daarna de papieren versie ingevuld. In deze gevallen 
werd de versie met de meeste gegevens behouden en werd de andere uit het 
databestand verwijderd. Eén keer waren beide versie ingevuld, maar voor twee 
verschillende missies. In dit geval werden de data over de laatste missie behouden en de 
andere verwijderd. 
In totaal 22 keer was de vragenlijst wel digitaal geopend of op papier teruggestuurd, 
maar waren geen van de vragen ingevuld. Deze casussen werden verwijderd. In nog 
eens 19 gevallen was de vragenlijst zeer incompleet ingevuld. Besloten werd, dat 
minimaal de vragen over de sociodemografische achtergrond beantwoord moesten zijn. 
Vragenlijsten die hier niet aan voldeden, zijn uit de dataset verwijderd. 
 
Op deze wijze resteerde een werkbestand van 2814 (deels) ingevulde vragenlijsten, 2103 
digitaal en 711 op papier. In tabel 4.2 is deze schoningsoperatie nog eens samengevat. 
 
Tabel 4.2 Schoning ruwe databestand (N) 
 digitaal papier totaal 
Ruwe databestand 2190 732 2922 
    
Nog in actieve dienst 39 10 49 
Geen uitzending 3 0 3 
Dubbel ingevuld 8 7 15 
Lege vragenlijst 19 3 22 
Te weinig ingevuld 18 1 19 
    
Geschoond databestand 2103 711 2814 

 
In tabel 4.3 is de samenstelling van het geschoonde databestand weergegeven per 
cohort. Uit de tabel blijkt dat de respons van cohort 1 het grootst is. De werkbare 
respons is ruim de helft (57.4%) en ligt bijna 10% boven de gemiddelde respons van 
48.3%. Bij de volgende cohorten neemt de respons steeds verder af. Vooral de respons 
van cohort 6 blijft achter. 
 
Tabel 4.3 Respons werkbestand 
Cohort N Verstuurd % 
1 573 997 57.4 
2 557 1000 55.7 
3 462 999 46.2 
4 449 1000 44.9 
5 412 1000 41.9 
6 361 1000 36.1 
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In tabel 4.4 is de verdeling tussen de digitale en de papieren versie van de vragenlijst 
weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral de oudste groep veteranen (cohort 1) gebruik 
heeft gemaakt van de papieren lijst (49.2%). In de andere categorieën is voornamelijk 
gebruik gemaakt van de digitale versie, rond de 80%. 
 
Tabel 4.4 Digitaal of op papier ingevuld 
Cohort digitaal % papier % 
1 291 50.8 282 49.2 
2 449 80.6 108 19.4 
3 388 84.0 74 16.0 
4 349 77.7 100 22.3 
5 326 79.1 86 20.9 
6 300 83.1 61 16.9 

4.1.2 Bewerken open antwoorden en hercoderen missende waarden 

Bij een aantal vragen bestond de mogelijkheid om ‘anders, namelijk’ te antwoorden, als 
de voorgecodeerde categorieën niet voldeden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vraag 
aan welke missies men had deelgenomen, en de vraag over het opleidingsniveau. In 
deze gevallen was het mogelijk dit antwoord toe te lichten. 
 
In totaal 166 respondenten (5.9%) hebben bij de vraag naar de missies 'anders' 
ingevuld, naast de mogelijkheid om meerdere missies aan te vinken. In de meeste 
gevallen betrof het aanvullingen en toelichtingen, zoals uitzendingen die niet onder de 
selectiecriteria vallen. Bijvoorbeeld “ook in Suriname gediend”. Soms had men niet goed 
kunnen kiezen voor een categorie. Vrijwel alle open antwoorden konden worden omgezet 
naar een categorie. Er bleven uiteindelijk nog twee ‘andere’ missies over, beide geheime 
missies volgens opgave van de respondent. De ingevoerde teksten zijn wel in het 
databestand gehandhaafd, bijvoorbeeld ter controle achteraf. 
 
In totaal 80 respondenten (2.8%) hebben bij opleiding 'anders' ingevuld, omdat men 
geen keuze kan maken uit de voorgecodeerde criteria. Aan de hand van de indeling 
volgens het CBS kon een deel van de antwoorden alsnog bij een van de categorieën 
worden ingedeeld. Er bleven uiteindelijk 30 'anders' antwoorden over, zoals 
vakopleidingen binnen het leger waarvoor de CBS categorisering geen uitkomst biedt. 
Ook in dit geval zijn de oorspronkelijke antwoorden gehandhaafd.  

4.1.3 Kwaliteit van de data: afwijkende routes en missings 

In het geval van de digitale lijsten was de respondent verplicht te antwoorden op alle 
vragen. Vragen die niet van toepassing waren, werden automatisch overgeslagen. Bij een 
aantal vragen kon de respondent aangeven dat hij deze vraag niet wilde beantwoorden. 
In dat geval werd hij verder geleid naar de volgende vraag. Bij de andere vragen kon de 
respondent de vragenlijst niet verder afmaken, als hij een vraag niet beantwoordde. In 
het databestand is te zien dat naar gelang de vragenlijst vordert, een deel van de 
respondenten stopt, en de rest van de vragenlijst blijft dan leeg. In totaal 36 
respondenten (1.7%) maakten de vragenlijst op deze wijze niet af. Er is dus nauwelijks 
sprake van missende waarden. 
 
Bij de papieren vragenlijst ligt dit anders. Respondenten hadden in dit geval wel de 
mogelijkheid om vragen over te slaan en verder te gaan. Er is dus sprake van ‘echte’ 
missende waarden. Daarnaast kon de respondent zelf de route door de vragenlijst 
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bepalen, dus zelf bepalen welke vragen hij wel wilde beantwoorden en welke niet. Deze 
route door de vragenlijst is vooral van belang bij de vragen naar eventuele behoeften op 
de verschillende levensgebieden, of men ondersteuning daarbij krijgt en zo ja, door wie, 
etc. (vanaf vraag 28 in de papieren vragenlijst). Niet alleen worden vragen overgeslagen, 
maar ook worden vragen beantwoord, die in de digitale versie worden overgeslagen. 
Bijvoorbeeld: de respondent heeft geen behoefte aan ondersteuning, maar krijgt die wel, 
en beantwoordt daarna ook de vervolgvragen. Uit de vragenlijst is niet te achterhalen 
wat hiervan de betekenis is. Is er sprake van een foutief aankruisen van een antwoord; 
de respondent had eigenlijk wel behoefte aan ondersteuning? Of zijn er ook 
respondenten die geen behoefte hebben aan ondersteuning, maar deze toch krijgen? Bij 
de digitale lijst is er een dwingende route die een dergelijke mogelijkheid tot antwoorden 
niet toestaat. Voor zover mogelijk is geprobeerd de ‘juiste’ route te herstellen, door zo 
veel mogelijk de route door de lijst te volgen. Bij de vragen over de gewenste 
ondersteuning op levensgebieden (zie verderop) is deze strategie losgelaten, om 
zodoende zo veel mogelijke informatie te behouden. 
 
Het aantal missings op de papieren lijst bij de vragen over de sociodemografische 
achtergrond van de veteraan en zijn missies (vragen 1 t/m 21) is beperkt, Bij de meeste 
vragen zijn er minder dan 10 (< 1.4%) ‘missing values’. Alleen de vragen over de datum 
van de beëindiging van de missie en het tijdsverloop tussen het einde van de missie en 
het verlaten van de dienst werden iets vaker overgeslagen, respectievelijk 20 (2.8%) en 
36 (5.1%) keer. Van de respondenten die een digitale lijst invulden, waren er inmiddels 5 
(0.2%) gestopt met invullen. 
 
Vraag 22a t/m 22x 
Vanaf vragen 22a t/m 22x, die over de meer persoonlijke aspecten van de missies en de 
gevolgen daarvan gaan, neemt het aantal missings toe. Vanaf vraag 22a zijn 11 
veteranen met een digitale vragenlijst afgehaakt (0.5%), bij vraag 22x is dat opgelopen 
tot 17 personen (0.8%). De missende waarden bij de papieren vragenlijst variëren van 
5.3% (kameraadschap) tot 16.3% (onbegrip); 21 veteranen (3.0%) hebben geen enkele 
vraag beantwoord, tegen 538 veteranen (75.7%) die alle 24 vragen hebben beantwoord. 
Vragen over ‘negatieve ervaringen’ (zoals ‘onbegrip, ‘schaamte’ en ‘frustratie’) werden 
het vaakst overgeslagen. In tabel 1 in Bijlage 4 zijn de missings per vraag weergegeven. 
 
Vraag 24 
Bij vraag 24, of men bij terugkomst steun nodig had gehad, waren er 31 missings in de 
papieren lijst (4.4%). In 13 gevallen was de vervolgvraag echter wel ingevuld. In deze 
gevallen is dit opgevat als zijnde 'wel steun nodig', en is de database daarop ‘hersteld’. 
Verder hadden 43 veteranen ingevuld dat ze geen steun nodig hadden gehad, maar 
hadden ze tóch de vervolgvraag beantwoord, vaak (N=21) met ‘geen steun gekregen’. In 
deze gevallen is de vervolgvraag omgecodeerd naar 'niet van toepassing'. 
 
Vraag 27a t/m 27K 
Vragen 27a t/m 27k gaan over het ontvangen en geven van sociale steun. In het geval 
van de digitale lijst zijn bij vraag 27K in totaal 23 veteranen gestopt met invullen (1.1%). 
Het aantal missings in de papieren lijst varieert van 7.0% tot 10.3%. In totaal 36 
personen (5.1%) hebben geen enkele vraag beantwoord, tegen 588 personen (82.7%) 
die alles hebben beantwoord. In tabel 2 in Bijlage 4 is het aantal missings op de papieren 
vragenlijst per vraag weergegeven. 
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Vraag 28 t/m 36  
Vragen 28 t/m 36 gaan over ervaren kwaliteit op negen levensgebieden, eventuele 
behoefte aan ondersteuning daarbij en, zo ja, eventueel ontvangen ondersteuning. Elke 
vraag is onderverdeeld in een aantal subvragen. Zoals al eerder in deze paragraaf werd 
aangehaald, treden er bij de papieren vragenlijsten inconsequenties op. Respondenten 
geven bijvoorbeeld aan dat zij een vraag niet willen beantwoorden, maar doen dat dan 
vervolgens toch. Of zij geven aan geen ondersteuning te willen, maar deze wel te 
krijgen. In tabel 4.5 is weergegeven welke inconsequenties worden geconstateerd. Het 
betreft het aantal keren dat niet de voorgeprogrammeerde route wordt gevolgd, niet het 
aantal respondenten bij wie dit voorkomt. 
 
 
Tabel 4.5  Inconsequenties bij het beantwoorden van vraag 29 t/m 36: het 

aantal keren dat het niet volgens de goede route verloopt (papieren 
lijst) 

 geen 
antwoord/ 

toch 
antwoord* 

(%) 

geen behoefte/ 
toch 

ondersteuning** 
 

(%) 

geen behoefte/ 
geen 

ondersteuning*** 
 

(%) 

behoefte missing/ 
wel antwoord 

ondersteuning**** 
 

(%) 
lichamelijk functioneren 21 v/d 57 

(36.8) 
35 v/d 530 

(6.6) 
89 v/d 530 

(16.8) 
18 v/d 49 

(36.7) 
zelfstandig functioneren 10 v/d 35 

(26.6) 
25 v/d 575 

(4.3) 
93 v/d 575 

(16.2) 
17 v/d 61 

(27.9) 
psychisch functioneren 26 v/d 80 

(32.5) 
11 v/d 527 

(2.1) 
91 v/d 527 

(17.3) 
10 v/d 60 

(16.7) 
Woonsituatie 13 v/d 28 

(46.4) 
10 v/d 609 

(1.6) 
93 v/d 609 

(15.3) 
10 v/d 57 

(17.5) 
Dagbesteding 21 v/d 62 

(33.9) 
12 v/d 562 

(2.1) 
93 v/d 562 

(16.5) 
5 v/d 53 

(9.4) 
financiële situatie 25 v/d 76 

(32.9) 
7 v/d 554 

(1.3) 
93 v/d 554 

(16.8) 
8 v/d 55 
(14.5) 

sociale contacten 12 v/d 37 
(32.4) 

14 v/d 601 
(2.3) 

89 v/d 601 
(14.8) 

7 v/d 56 
(12.5) 

persoonlijke relaties 14 v/d 49 
(28.6) 

11 v/d 594 
(1.8) 

88 v/d 594 
(14.8) 

9 v/d 60 
(15.0) 

vrijetijdsbesteding 30 v/d 82 
(36.6) 

9 v/d 558 
(1.6) 

125 v/d 558 
(22.4) 

6 v/d 67 
(9.0) 

*  respondent geeft aan geen antwoord te willen geven, maar doet het bij de vervolgvraag toch 
**  respondent geeft aan geen ondersteuning te willen, maar geeft aan wel ondersteuning te 

krijgen 
***  respondent geeft aan geen ondersteuning te willen en had de volgende vraag kunnen 

overslaan; antwoordt hier ook geen steun te krijgen 
**** vraag of men behoefte heeft is overgeslagen, vervolgvragen wel beantwoord 
 
De afwijkingen van de route betreffen: 
1. Geen antwoord/toch antwoord. De respondent wordt per vraag in de gelegenheid 

gesteld aan te geven, dat hij de vraag niet wil beantwoorden. Is dat het geval, dan 
worden de bijbehorende subvragen overgeslagen en komt de respondent bij de 
volgende vraag. Een deel van de respondenten beantwoordt die subvragen echter 
toch. Dit type ‘afwijkende route’ komt tussen de 26.5% en 46.4% voor bij 
respondenten die aangeven dat zij geen antwoord willen geven.  

2. Geen behoefte/toch ondersteuning. De respondent geeft aan geen behoefte aan 
ondersteuning te hebben. In dat geval moet de vervolgvraag over het ontvangen van 
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ondersteuning worden overgeslagen. Sommige respondenten beantwoorden deze 
vervolgvraag toch en geven aan wel ondersteuning te ontvangen (1.3% tot 6.6% van 
de gevallen). 

3. Geen behoefte/geen ondersteuning. Als de vorige categorie. Alleen wordt in dit geval 
aangegeven dat men géén ondersteuning krijgt (14.8% tot 22.4% van de gevallen). 

4. Behoefte missing/wel antwoord ondersteuning. De vraag of men ondersteuning wil 
hebben is missing, maar de vervolgvraag over ontvangen ondersteuning wordt wel 
beantwoord (9.0% tot 36.7% van de gevallen). 

 
Naast deze afwijkingen in de te volgen routes, is er sprake van missende waarden (tabel 
4.6). Bij de digitale vragenlijst loopt bij deze vragen het totaal aantal veteranen dat 
afhaakt op tot 34 (1.6%), een toename van 11 missings vergeleken met de vorige 
vragen. Het aantal missings op de papieren vragenlijst varieert van 3.4% tot 9.4%. 
Uitzondering is het grote aantal missings op het rapportcijfer voor vrijetijdsbesteding 
(57.8%). Dit werd veroorzaakt door een fout in het drukwerk van de papieren lijst. De 
vraag naar het rapportcijfer is wel gesteld, maar de antwoordcategorieën staan op de 
verkeerde plaats. Desondanks heeft ruim een derde van de respondenten een antwoord 
opgeschreven in de lijst, en heeft de rest deze deelvraag overgeslagen, en in de meeste 
gevallen de vervolgvragen wel weer beantwoord. 
 
Deze inconsequenties en missende waarden zijn op zich wel te ‘herstellen’. In het geval 
dat een respondent geen ondersteuning wil en ook niet krijgt, kan het tweede antwoord 
als ‘niet van toepassing’ worden opgevat. Wat betreft de ander inconsequenties zou 
formeel in het geval dat de respondent eerst aangeeft geen antwoord te willen geven, 
maar vervolgens toch de vervolgvragen beantwoordt, deze vervolgvragen tot ‘system 
missing’ worden omgecodeerd. Dat geldt ook voor degenen die bij de vraag naar 
behoefte aan ondersteuning, ‘nee’ invullen, of deze vraag overslaan en daarna toch de 
vervolgvragen beantwoorden. Wanneer hiertoe wordt besloten is er sprake van een 
aanzienlijk verlies aan inhoudelijke en mogelijk relevante gegevens. Aangezien, zoals 
later in deze rapportage wordt beschreven, het aantal veteranen dat ondersteuning krijgt 
gering is, zou een radicale opschoning van de gegevens betekenen dat er maar heel 
weinig casussen overblijven, waar vrijwel niets meer over te zeggen valt. Daarom is 
besloten een verdere schoningsoperatie achterwege te laten en alle antwoorden mee te 
nemen in de analyses. 
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Tabel 4.6 System missings op de papieren en digitale vragenlijst bij vragen 
29 t/m 36 (N=711/2103) 

 papier digitaal 
 N %  N % 
lichamelijk functioneren 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
37 
49 
31 

 
5.2 
6.9 
4.4 

 
26 
26 
26 

 
1.2 
1.2 
1.2 

zelfstandig functioneren 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
24 
61 
48 

 
3.4 
8.6 
6.8 

 
28 
28 
28 

 
1.3 
1.3 
1.3 

psychisch functioneren 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
35 
60 
52 

 
4.9 
8.4 
7.3 

 
29 
29 
29 

 
1.4 
1.4 
1.4 

woonsituatie 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
25 
57 
52 

 
3.5 
8.0 
7.3 

 
29 
29 
29 

 
1.4 
1.4 
1.4 

dagbesteding 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
31 
53 
51 

 
4.4 
7.5 
7.2 

 
30 
30 
30 

 
1.4 
1.4 
1.4 

financiële situatie 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
34 
55 
51 

 
4.8 
7.7 
7.2 

 
30 
31 
31 

 
1.4 
1.5 
1.5 

sociale contacten 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
34 
56 
51 

 
4.8 
7.9 
7.2 

 
31 
31 
31 

 
1.5 
1.5 
1.5 

persoonlijke relaties 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
37 
60 
54 

 
5.2 
8.4 
7.6 

 
31 
31 
31 

 
1.5 
1.5 
1.5 

vrijetijdsbesteding 
. rapportcijfer 
. behoefte aan ondersteuning 
. ontvangen ondersteuning 

 
411 
67 
63 

 
57.8 
9.4 
8.9 

 
34 
34 
34 

 
1.6 
1.6 
1.6 

 
 
Vraag 40 
Ook bij vraag 40, in hoeverre de eventuele behoefte aan steun samenhangt met de 
uitzending, zijn er in de papieren lijst afwijkende antwoorden gegeven. In 13.7% van de 
gevallen hebben degenen die bij alle levensgebieden aangeven dat ze geen behoefte aan 
ondersteuning hebben, toch ingevuld dat de behoefte(n) deels samenhang(t)(en) met de 
uitzending. Dit zijn bijvoorbeeld degenen zijn die vragen over behoeften hebben 
overgeslagen, maar wel de vervolgvragen hebben ingevuld en/of aangegeven hebben dat 
zij geen behoefte hebben, maar wel ondersteuning krijgen. Ook in dit geval is besloten 
de antwoorden op deze vraag gewoon mee te nemen. 
 
Vragen 41 t/m 57 
De beslissing om vanaf vraag 29 de inconsequenties in antwoorden te negeren, heeft 
gevolgen voor de beantwoorden van de vragen 41 t/m 57 over de ontvangen 
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ondersteuning. De aantallen antwoorden variëren en op sommige vragen wordt vaker 
geantwoord dan zou kunnen, gezien de route die gevolgd had moeten worden. In de 
bespreking van de uitkomsten zullen deze inconsequentie worden gemeld. 
 
Vragen 61 en 62 
Een laatste kwaliteitsaspect is de mate waarin veteranen in staat waren de vragenlijst 
zelfstandig in te vullen. In totaal 71 veteranen (2.5%) hebben hulp gekregen, in vrijwel 
alle gevallen door iemand uit de directe omgeving. Het percentage veteranen dat in de 
papieren vragenlijst aangaf dat zij hulp hadden gekregen bij het invullen was iets hoger 
dan het gemiddelde in de digitale vragenlijst (6.1%). De hulp werd meestal gegeven in 
de vorm van het voorlezen van de vragen en het helpen aanvinken van de antwoorden, 
vaak door de partner. Slechts 13 personen hadden hulp gekregen met het bedienen van 
internet. 
 
Samengevat 
Het gebruik van een digitale vragenlijst leidt tot een database zonder ‘gaten’. Op het 
moment dat een respondent een vraag niet beantwoordt, kan hij niet verder in de 
vragenlijst. Ondanks dit strenge criterium stopt maar een beperkt deel van de 
respondenten met het invullen van de vragenlijst. Een aantal van hen heeft vervolgens 
een papieren lijst aangevraagd. In totaal 36 respondenten (1.7%) met een digitale lijst 
hebben de vragenlijst niet helemaal afgemaakt. Ook het aantal veteranen dat bij het 
invullen moest worden geholpen, is beperkt. 
 
In het geval van een papieren vragenlijst is er wel sprake van vragen die volgens de 
aangegeven route ingevuld hadden moeten worden, maar die de respondent toch 
overslaat. Het percentage missende waarden varieert van 3.4% tot 16.3%. Verder wordt 
in een aantal gevallen de route van de vragenlijst niet aangehouden, ondanks het 
gebruik van verschillend gekleurde vragen die de respondenten door de vragenlijst 
moeten leiden. Vooral vanaf de vragen over eventuele behoeften aan ondersteuning op 
levensgebieden komt dit voor. Bij sommige levensgebieden is er in bijna de helft van de 
gevallen sprake van een afwijkende route. Dit betekent dat de gegevens moeilijker te 
interpreteren zijn. Een strikt volgen van de goede route, zoals bij de digitale versie, is bij 
de papieren versie niet mogelijk. Er zouden dan te veel gegevens worden weggegooid. 
 
Het zijn vooral de oudste veteranen die een papieren lijst hebben ingevuld. In het geval 
dat alleen een digitale versie zou zijn gebruikt, is de kans groot dat deze groep niet 
deelgenomen zou hebben. Het gebruik van een papieren lijst leidt daarmee tot een 
betere respons, maar heeft wel tot gevolg dat er meer hiaten en inconsequenties in het 
databestand ontstaan. 
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4.2 Achtergrondkenmerken van veteranen 

• Wat zijn de sociodemografische kenmerken van de veteranen in het Veteranen 
Registratie Systeem? 

• Hoe verhouden de sociodemografische kenmerken van de veteranen zich tot die van 
de algemene bevolking? 

 
Deze onderzoeksvragen richtten zich in eerste instantie alleen op een beschrijving van de 
sociodemografische kenmerken van de veteranen, inclusief kenmerken van het 
dienstverband en de gebieden waarnaar men uitgezonden is geweest. In de uiteindelijke 
vragenlijst zijn, mede op basis van de uitkomsten van de focusgroepen, ook vragen 
opgenomen over de ervaringen van veteranen tijdens en na die missie(s), de reacties 
vanuit de omgeving bij terugkomst, en de ontvangen steun vanuit die omgeving. Deze 
ervaringen werden als mogelijke risicofactoren aangemerkt, naast de risicofactoren die 
uit de literatuur naar voren kwamen (zie paragraaf 2.2). 

4.2.1 Sociodemografische kenmerken: geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

Zoals was te verwachten is het percentage vrouwen gering in de eerste twee cohorten. 
Vanaf cohort 4 is er sprake van een toename van het aantal vrouwen tot ruim 6% (tabel 
4.7). 
 
Tabel 4.7 Geslacht 
Cohort man % vrouw % 
1 567 99.1 5 0.9 
2 556 99.8 1 0.2 
3 444 96.1 18 3.9 
4 421 93.8 28 6.2 
5 386 93.9 25 6.1 
6 337 93.4 24 6.6 

 
Wat betreft de leeftijd is zowel gekeken naar de gemiddelde leeftijd als naar de spreiding 
over leeftijdscategorieën (tabel 4.8). 
 
Tabel 4.8 Gemiddelde leeftijd 
Cohort Gemiddeld sd min max 
1 74.9 4.5 60 94 
2 54.5 6.7 45 87 
3 49.2 10.1 34 76 
4 46.7 11.0 32 72 
5 43.3 12.1 27 67 
6 39.6 12.8 22 71 

 
Zoals te verwachten is er bij cohort 1 sprake van een gemiddeld oudere groep veteranen 
(74.9 jaar) en neemt de gemiddelde leeftijd in de loop van de tijd af, omdat het missies 
betreft die in latere jaren hebben plaatsgevonden. Cohort 1 bestaat voornamelijk uit 
veteranen tussen 65 en 74 jaar, in de cohorten 4, 5 en 6 betreft het voornamelijk 
veteranen tussen 25 en 44 jaar. Verder is er sprake van een toename van de spreiding in 
leeftijden. Door de jaren heen is er een grotere verscheidenheid in de leeftijden van de 
veteranen. De veteranen in cohort 1 (Nieuw-Guinea) waren indertijd in grote 
meerderheid twintigers en begin dertigers, ongeveer een kwart van de veteranen 
(23.0%) in cohort 6 (uitgezonden na 2006) is op dit moment 55-64 jaar, dus voor het 
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laatst uitgezonden als veertiger of vijftiger. In tabel 3 in Bijlage 4 zijn de 
leeftijdscategorieën weergegeven. 
 
De verdeling over opleidingsniveau laat zien dat er door de jaren heen een toename is 
van veteranen met een middelbare of hogere beroepsopleiding (tabel 4.9). In de oudste 
groep is er sprake van meer veteranen met een lagere beroepsopleiding of lager. Voor 
het overige zijn de verschillen tussen de cohorten gering. 
 
Tabel 4.9 Hoogst voltooide opleiding: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Geen opleiding 9 

(1.6) 
1 

(0.2) 
-- 1 

(0.2) 
-- -- 

Lager onderwijs 55 
(9.7) 

9 
(1.6) 

5 
(1.1) 

1 
(0.2) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

Lager beroepsonderwijs 181 
(31.8) 

113 
(20.3) 

40 
(8.7) 

65 
(14.5) 

33 
(8.0) 

27 
(7.5) 

Middelbaar voortgezet 124 
(21.8) 

91 
(16.3) 

104 
(22.6) 

113 
(25.2) 

106 
(25.7) 

82 
(22.7) 

Middelbaar beroeps 88 
(15.5) 

129 
(23.2) 

151 
(32.8) 

138 
(30.7) 

119 
(28.9) 

138 
(38.2) 

Hoger voortgezet 28 
(4.9) 

63 
(11.3) 

27 
(5.9) 

29 
(6.5) 

25 
(6.1) 

22 
(6.1) 

Hoger beroeps 56 
(9.8) 

120 
(21.5) 

101 
(21.9) 

82 
(18.3) 

96 
(23.3) 

60 
(16.6) 

Wetenschappelijk 18 
(3.2) 

26 
(4.7) 

28 
(6.1) 

15 
(3.3) 

29 
(7.0) 

28 
(7.8) 

Anders (meest intern) 10 
(1.8) 

5 
(0.9) 

5 
(1.1) 

5 
(1.1) 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

 
 

4.2.2 Sociodemografische kenmerken: burgerlijke en maatschappelijke status 

In alle cohorten is een meerderheid van de veteranen gehuwd, variërend van 82.7% voor 
cohort 1 tot 64.5% voor cohort 6 (tabel 4.10). Zoals was te verwachten, gezien de 
leeftijdsopbouw, is het percentage weduwnaars in cohort 1 het grootst. Het percentage 
ongehuwden is het grootst in de ‘jongere’ cohorten. 
 
Tabel 4.10 Burgerlijke staat: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Ongehuwd 7 

(1.2) 
42 

(7.5) 
52 

(11.3) 
69 

(15.4) 
96 

(23.3) 
111 

(30.7) 
Gehuwd 474 

(82.7) 
436 

(78.3) 
346 

(74.9) 
331 

(73.9) 
284 

(68.9) 
233 

(64.5) 
Weduwnaar 65 

(11.3) 
7 

(1.3) 
3 

(0.6) 
1 

(0.2) 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
Gescheiden 27 

(4.7) 
72 

(12.9) 
61 

(13.2) 
47 

(10.5) 
30 

(7.3) 
16 

(4.4) 
 
Wanneer ook naar de samenstelling van het huishouden wordt gekeken, vallen de 
verschillen grotendeels weg (tabel 4.11). In alle cohorten leeft meer dan 80% van de 
veteranen samen met een partner en/of kinderen. Ook het aantal alleenstaanden varieert 
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niet veel tussen de cohorten. In groep 6, die de meeste jonge veteranen bevat, woont 
een iets groter percentage in het ouderlijk huis. 
 
Tabel 4.11 Samenstelling huishouden: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Thuiswonend 3 

(0.5) 
4 

(0.7) 
3 

(0.7) 
1 

(0.2) 
4 

(1.0) 
18 

(5.0) 
Alleenstaand 77 

(13.6) 
49 

(8.8) 
41 

(8.9) 
46 

(10.3) 
47 

(11.4) 
34 

(9.4) 
Met partner, geen kinderen 423 

(74.6) 
171 

(30.7) 
149 

(32.2) 
156 

(34.9) 
136 

(33.0) 
151 

(41.8) 
Met partner en kinderen 51 

(9.0) 
303 

(54.4) 
245 

(53.1) 
225 

(50.3) 
206 

(50.0) 
150 

(41.6) 
Alleenstaande ouder 2 

(0.4) 
20 

(3.6) 
11 

(2.4) 
16 

(3.6) 
6 

(1.5) 
1 

(0.3) 
Samenwonend overig 5 

(0.9) 
-- 1 

(0.2) 
-- 3 

(0.7) 
3 

(0.8) 
LAT-relatie 6 

(1.1) 
10 

(1.8) 
11 

(2.4) 
3 

(0.7) 
10 

(2.4) 
4 

(1.1) 
 
 
Wanneer burgerlijke staat en samenstelling van het huishouden worden samengenomen, 
blijkt dat 80-85% van de veteranen al dan niet gehuwd met een partner samenwoont, al 
dan niet met kinderen (tabel 4.12). Het percentage alleenstaanden (één van de 
mogelijke risicofactoren) varieert tussen 10 en 15%. 
 
Tabel 4.12 Burgerlijke staat en samenstelling huishouden samengenomen: 

aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Samenwonend partner 423 

(74.6) 
171 

(30.7) 
149 

(32.3) 
156 

(34.9) 
136 

(33.0) 
151 

(41.8) 
Samenwonend partner + kinderen  51 

(9.0) 
303 

(54.4) 
245 

(53.1) 
225 

(50.3) 
206 

(50.0) 
150 

(41.6) 
Alleenstaand 80 

(14.1) 
53 

(9.5) 
44 

(9.5) 
47 

(10.5) 
51 

(12.4) 
52 

(14.4) 
Alleenstaande ouder 2 

(0.4) 
20 

(3.6) 
11 

(2.4) 
16 

(3.6) 
6 

(1.5) 
1 

(0.3) 
Anders (bijv. verzorgingshuis, 
woongroep) 

11 
(1.9) 

10 
(1.8) 

12 
(2.6) 

3 
(0.7) 

13 
(3.2) 

7 
(1.9) 

 
 
De gemiddeld hoge leeftijd van de veteranen in cohort 1 wordt weerspiegeld in de 
huidige arbeidspositie. Vrijwel iedereen ontvangt daar een pensioen (tabel 4.13). Wat 
betreft de andere cohorten heeft 70% of meer een betaalde baan voor minimaal 12 uur 
per week. Met uitzondering van cohort 2 ontvangt in de andere cohorten rond een kwart 
een vorm van pensioen, functioneel leeftijdsontslag (FLO), of uitkering gewezen militair 
(UMG). In verhouding meer veteranen in cohort 6 volgen een opleiding. Het percentage 
werklozen (een mogelijke risicofactor) is in alle cohorten beperkt. 
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Tabel 4.13 Huidige arbeidspositie: aantal en (percentage) (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 Cohort 
 1 2 3 4 5 6 

In opleiding -- 5 
(0.9) 

7 
(1.5) 

8 
(1.8) 

6 
(1.5) 

36 
(10.0) 

Betaald werkzaam 18 
(3.1) 

430 
(77.3) 

322 
(70.0) 

312 
(69.5) 

291 
(70.8) 

252 
(69.8) 

Onbetaald werkzaam 18 
(3.1) 

14 
(2.5) 

18 
(3.9) 

16 
(3.6) 

15 
(3.6) 

18 
(5.0) 

Werkloos -- 43 
(7.7) 

22 
(4.8) 

18 
(4.0) 

24 
(5.8) 

19 
(5.3) 

Pensioen/FLO/UMG 560 
(97.7) 

52 
(9.4) 

113 
(24.6) 

130 
(29.0) 

110 
(26.8) 

94 
(26.0) 

Arbeidsongeschikt 8 
(1.4) 

41 
(7.4) 

22 
(4.8) 

11 
(2.4) 

16 
(3.9) 

6 
(1.7) 

 
 
Op de vraag naar arbeidspositie konden meerdere antwoorden worden gegeven. Als deze 
vraag wordt gehercodeerd naar belangrijkste werkzaamheid (bijvoorbeeld betaald 
werkzaam + een opleiding = betaald werkzaam), veranderen de percentages iets (tabel 
4.14, zoals het aantal veteranen in cohort 6 dat alleen een opleiding volgt.  
 
Tabel 4.14 Huidige arbeidspositie: aantal en (percentage) (gehercodeerd) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
In opleiding -- -- 

 
1 

(0.2) 
1 

(0.2) 
1 

(0.2) 
16 

(4.4) 
Betaald werkzaam 18 

(3.1) 
430 

 (77.3) 
322 

(70.0) 
312 

(69.5) 
291 

(70.8) 
252 

(69.8) 
Onbetaald werkzaam 2 

(3.1) 
1 

(0.2) 
4 

(0.9) 
4 

(0.9) 
1 

(0.2) 
1 

(0.3) 
Werkloos -- 39 

(7.0) 
17 

(3.7) 
15 

(3.3) 
20 

(4.9) 
16 

(4.4) 
Pensioen/FLO/UMG 552 

(96.3) 
50 

(9.0) 
97 

(21.1) 
108 

(24.1) 
85 

(20.7) 
73 

(20.2) 
Arbeidsongeschikt 1 

(0.2) 
36 

(6.5) 
19 

(4.1) 
9 

(2.0) 
13 

(3.2) 
3 

(0.8) 
 
 
Bij de vraag naar het netto inkomen hadden de veteranen de mogelijkheid om geen 
antwoord op deze vraag te hoeven geven. Van degenen die een digitale vragenlijst 
invulden, wilde 10.6% geen antwoord geven. In het geval van een papieren vragenlijst 
was dat 11.1%. 
 
De meerderheid van de veteranen in alle cohorten gaf aan één tot twee keer modaal te 
verdienen (tabel 4.15). Percentages variëren tussen 58.0 en 62.3%. De veteranen in 
cohort 1 hebben vaker een inkomen dat lager is dan één keer modaal en minder vaak 
een inkomen groter dan twee keer modaal. De overige cohorten hebben een 
vergelijkbare inkomensverdeling. 
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Tabel 4.15 Netto huishoudinkomen: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Geen inkomen 5 

(0.9) 
3 

(0.5) 
2 

(0.4) 
1 

(0.2) 
3 

(0.7) 
2 

(0.6) 
Minder dan modaal 101 

(17.8) 
3 

(0.5) 
34 

(7.4) 
29 

(6.5) 
25 

(6.1) 
26 

(7.2) 
1 tot 2 keer modaal 337 

(59.3) 
322 

(58.0) 
269 

(58.4) 
265 

(59.2) 
242 

(58.7) 
225 

(62.3) 
Meer dan 2 keer modaal 51 

(9.0) 
141 

(25.4) 
113 

(24.5) 
99 

(22.1) 
99 

(24.0) 
76 

(21.1) 
Wil niet beantwoorden 74 

(13.0) 
56 

(10.1) 
42 

(9.3) 
54 

(12.1) 
43 

(10.4) 
32 

(8.9) 
 

4.2.3 Sociodemografische kenmerken: vergelijking met CBS-gegevens 

De burgerlijke en maatschappelijke status van de veteranen in het VRS is – daar waar 
mogelijk – vergeleken met de cijfers in de algemene bevolking (CBS, Statline, stand per 
1 januari 2013). Het betreft hierbij slechts observaties, omdat er geen statistische 
toetsen zijn uitgevoerd, mede door het feit dat de CBS-gegevens gebaseerd zijn op de 
gehele bevolking en de gegevens in dit onderzoek op een aselecte, responderende 
steekproef. Derhalve leggen de volgende resultaten slechts mogelijke trends bloot. 
Gezien het feit dat het veteranenbestand voor het overgrote deel uit mannen bestaat, 
zijn de cijfers alleen vergeleken met de mannelijke bevolking. Verder zijn per cohort 
alleen de cijfers vergeleken voor dezelfde leeftijdsgroepen. Voor de gedetailleerde cijfers 
zie Bijlage 6. 
 
Burgerlijke staat 
Veteranen in het VRS zijn vaker gehuwd (of hebben een partnerschap) dan mannen in de 
algemene bevolking. Dat geldt voor alle cohorten. De verschillen kunnen oplopen tot 
86% versus 78% voor mannen van 65 t/m 74 jaar in cohort 2. De scheidingspercentages 
lopen niet ver uiteen. In grote lijnen kan worden gezegd dat er onder de jongere 
leeftijdscategorieën iets vaker scheidingen bij de veteranen plaatsvinden vergeleken met 
leeftijdgenoten (14% versus 7%), maar minder vaak in de oudere leeftijdscategorieën 
(5% versus 14%).  
 
Samenstelling van het huishouden 
In overeenstemming met de cijfers voor burgerlijke staat kan worden vastgesteld dat 
veteranen, vaker dan mannen in de algemene Nederlandse bevolking, een huishouden 
vormen met een partner en eventuele kinderen. De jongere veteranen (25 t/m 34 jaar) 
in cohorten 4 t/m 6 wonen minder vaak nog bij hun ouders thuis dan hun leeftijdgenoten 
in de algemene bevolking (gemiddeld 5% versus 15%). In cohort 6 bijvoorbeeld woont 
bijna een kwart van degenen jonger dan 24 jaar met een partner en zonder kinderen. In 
de algemene bevolking is dat 10%. 
 
Arbeidspositie 
De oudere veteranen (55 t/m 65 jaar) in cohort 2 hebben vaker betaald werk dan hun 
leeftijdgenoten in de algemene bevolking (82% tegen 67%). In cohort 3 is echter sprake 
van minder betaald werkenden in de groep ouder dan 55 jaar (39% tegen 67%). Dit 
verschil heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat vanaf cohort 3 het aantal 
dienstplichtigen sterk terugloopt en het aantal beroepsmilitairen toeneemt. Deze groep 
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ging tussen de 50 en 60 jaar met functioneel leeftijdsontslag. De werkloosheidscijfers 
ontlopen elkaar niet veel. Het percentage werklozen onder veteranen tussen 35 en 54 
jaar in cohort 6 is wel iets groter (12% tegen 6%). 

4.2.4 Kenmerken van missies en dienstverband: de missiegebieden en het 
aantal uitzendingen 

In tabel 4.16 is weergegeven in welke missiegebieden de veteraan heeft gediend. Dat 
kunnen er meerdere zijn geweest. Zoals op grond van de samenstelling van de cohorten 
verwacht kan worden, heeft van cohort 1 vrijwel iedereen alleen in Nieuw-Guinea 
gediend. Een enkeling heeft naast Nieuw-Guinea ook gediend tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Korea of elders. Cohort 2 bestaat voor het grootste 
deel uit veteranen die (ook) in het Midden-Oosten hebben gediend (UNIFIL). De cohorten 
4 t/m 5 bevatten vooral veteranen die (ook) aan de missies in voormalig Joegoslavië 
hebben deelgenomen. Vanaf cohort 5 komen de missies in Irak en Afghanistan daar bij. 
Twee respondenten in cohort 1 geven aan dat zij – naast de missie in Nieuw-Guinea ook 
in Europa uitgezonden zijn geweest. Het is niet duidelijk welke of dat voor of na Nieuw-
Guinea heeft plaatsgevonden. 
 
Tabel 4.16 In welke missiegebieden gediend (meerdere antwoorden 

mogelijk): aantallen en (percentages) 
 Cohort 
Missie 1 2 3 4 5 6 
2e Wereldoorlog 4 

(0.7) 
     

Nederlands-Indië 38 
(6.6) 

     

Korea 8 
(1.4) 

     

Nieuw Guinea 571 
(99.7) 

9 
(1.6) 

5 
(1.1) 

1 
(0.2) 

1 
(0.2) 

 

Midden-Oosten 2 
(0.3) 

556 
(99.8) 

129 
(27.9) 

48 
(10.7) 

179 
(43.4) 

91 
(25.2) 

Afrika  3 
(0.5) 

9 
(1.9) 

33 
(7.3) 

23 
(5.6) 

33 
(9.1) 

Europa (Joegoslavië) 1 
(0.2) 

 310 
(67.1) 

401 
(89.3) 

263 
(63.8) 

157 
(43.5) 

Europa (anders) 1 
(0.2) 

 18 
(3.9) 

12 
(2.7) 

19 
(4.6) 

13 
(3.6) 

Azië  2 
(0.4) 

41 
(8.9) 

22 
(4.9) 

117 
(28.4) 

287 
(79.5) 

Haïti   5 
(1.1) 

8 
(1.8) 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

Anders   1 
(0.2) 

1 
(0.2) 

  

 
 
In tabel 4.17 is het aantal verschillende missiegebieden per veteraan weergegeven. In de 
cohorten 1 t/m 4 gaat het in grote meerderheid om veteranen die in één missiegebied 
hebben gediend (varieert van 85.9 tot 97.7%).  
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Tabel 4.17 Aantal verschillende missiegebieden per veteraan 
 N verschillende missiegebieden 

Cohort 1 2 3 4 5 
1 530 

(92.5) 
34 

(5.9) 
9 

(1.6) 
  

2 544 
(97.7) 

13 
(2.3) 

   

3 405 
(88.2) 

49 
(10.7) 

5 
(1.1) 

  

4 384 
(85.9) 

48 
(10.7) 

14 
(3.1) 

1 
(0.2) 

 

5 260 
(63.1) 

116 
(28.2) 

32 
(7.8) 

4 
(1.0) 

 

6 190 
(52.6) 

126 
(34.9) 

39 
(10.8) 

5 
(1.4) 

1 
(0.3) 

 
Bij de eerste twee cohorten betrof het voornamelijk dienstplichtigen die één keer werden 
uitgezonden. Naarmate de Nederlandse krijgsmacht zich omvormde tot een 
beroepskrijgsmacht, wordt het percentage veteranen die meerdere malen worden 
uitgezonden groter (tabel 4.18). Vanaf cohort 5 is meer dan de helft van de veteranen 
tenminste twee keer uitgezonden geweest. Voor cohort 6 geldt dat zelfs voor bijna twee 
derde van de veteranen. 
 
Tabel 4.18 Aantal uitzendingen per veteraan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cohort N uitzendingen N % 
1 1 

2 
3 
4 

5 of > 

488 
41 
28 
8 
7 

85.3 
7.2 
4.9 
1.4 
1.2 

2 1 
2 
3 
4 

5 of > 

531 
16 
5 
4 
1 

95.3 
2.9 
0.9 
0.7 
0.2 

3 1 
2 
3 
4 

5 of > 

366 
55 
15 
10 
16 

79.2 
11.9 
3.2 
2.2 
3.5 

4 1 
2 
3 
4 

5 of > 

249 
125 
42 
14 
19 

55.5 
27.8 
9.4 
3.1 
4.2 

5 1 
2 
3 
4 

5 of > 

175 
124 
67 
15 
30 

42.6 
30.2 
16.3 
3.6 
7.3 

6 1 
2 
3 
4 

5 of > 

128 
90 
64 
35 
44 

35.5 
24.9 
17.7 
9.7 

12.2 
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In tabel 4.19 is de gemiddelde leeftijd van de veteraan bij de (eerste) uitzending 
weergegeven. Hoewel in alle cohorten sprake is van zowel uitgezonden worden op jonge 
leeftijd als op oudere leeftijd, stijgt de gemiddelde leeftijd per cohort door de jaren heen. 
Ook de spreiding in leeftijden neemt toe, omdat het aandeel oudere militairen per cohort 
toeneemt. Dat blijkt ook uit de verdeling over leeftijdscategorieën (tabel 4.20). 
 
Tabel 4.19 Leeftijd bij eerste uitzending 
Cohort Gemiddeld sd min max 
1 20.1 2.3 17 44 
2 21.6 5.7 17 50 
3 27.2 9.4 17 54 
4 29.0 10.3 18 54 
5 28.9 10.6 17 57 
6 28.2 10.1 17 56 

 
In de oudere cohorten is het overgrote deel van de uitgezonden militairen tussen de 17 
en 24 jaar. Dit betreft meest dienstplichtigen. Vanaf cohort 3 treedt er een verschuiving 
op. Hoewel ook in de latere cohorten ongeveer de helft van de uitgezonden militairen 
jonger dan 25 jaar is, is een kwart van de militairen bij hun (eerste) uitzending 35 jaar of 
ouder. 
 
Tabel 4.20 Leeftijdscategorieën bij eerste uitzending 
Cohort Leeftijd N % 
1 17-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

541 
27 
1 
-- 
-- 

95.1 
4.7 
0.2 

-- 
-- 

2 17-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

490 
35 
24 
8 
-- 

88.0 
6.3 
4.3 
1.4 

-- 
3 17-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

277 
91 
50 
44 
-- 

60.0 
19.7 
10.8 
9.5 

-- 
4 17-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

223 
109 
48 
69 
-- 

49.7 
24.3 
10.7 
15.4 

-- 
5 17-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

212 
97 
44 
54 
4 

51.6 
23.6 
10.7 
13.1 
1.0 

6 17-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

175 
106 
40 
36 
3 

48.6 
29.4 
11.1 
10.0 
0.8 
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In tabel 4.21 wordt een overzicht gegeven van het jaar waarin volgens de veteraan de 
laatste missie is beëindigd. Voor het grootste deel betreft het veteranen die omstreeks 
dezelfde tijd van hun laatste missie zijn teruggekeerd (modus en mediaanscore). 
 
Tabel 4.21 Jaar beëindiging laatste missie 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Gemiddelde 1961 1981 1993 1998 2003 2007 
Mediaan 1962 1982 1994 1999 2003 2008 
Modus 1962 1983 1995 2000 2003 2006 

 

4.2.5 Kenmerken van misses en dienstverband: dienstverband 

De veteranen uit cohort 1 dienden voornamelijk bij de marine of landmacht (tabel 4.22), 
de veteranen in cohort 2 dienden vooral bij de landmacht. Bij de overige cohorten is het 
grootste deel van de veteranen afkomstig van de landmacht, en is de rest voornamelijk 
verdeeld over marine en luchtmacht. Het aandeel vanuit de marechaussee is beperkt. 
 
Tabel 4.22 Krijgsmachtdeel aantal en percentage 
Cohort Krijgsmachtdeel N % 
1 Marechaussee 

Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

2 
215 
39 

298 
19 

0.3 
37.5 
6.8 

52.0 
3.3 

 2 Marechaussee 
Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

2 
520 
15 
12 
8 

0.4 
93.4 
2.7 
2.2 
1.4 

3 Marechaussee 
Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

14 
255 
38 

137 
17 

3.0 
55.3 
8.2 

29.7 
3.7 

4 Marechaussee 
Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

18 
264 
59 
75 
33 

4.0 
58.8 
13.1 
16.7 
7.3 

5 Marechaussee 
Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

20 
207 
66 
92 
26 

4.9 
50.4 
16.1 
22.4 
6.3 

6 Marechaussee 
Landmacht 
Luchtmacht 
Marine 
Meerdere 

10 
210 
56 
57 
28 

2.8 
58.2 
15.5 
15.8 
7.8 

 

Het overgrote deel van de veteranen heeft bij één krijgsmachtdeel gediend (tabel 4.23). 
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Tabel 4.23 Aantal verschillende krijgsmachtdelen per veteraan 
Cohort  N onderdelen N % 
1  1 

2 
3 

554 
18 
1 

96.7 
3.1 
0.2 

2  1 
2 
3 

549 
7 
1 

98.6 
1.3 
0.2 

3  1 
2 

445 
17 

96.3 
3.7 

4  1 
2 
3 

416 
32 
1 

92.7 
7.1 
0.2 

5  1 
2 
3 

386 
23 
3 

93.7 
5.6 
0.7 

6  1 
2 

333 
28 

92.2 
7.8 

 

Zoals te verwachten is, bestonden de eerste twee cohorten voor het merendeel uit 
dienstplichtige militairen, toen zij voor de eerste keer werden uitgezonden (tabel 4.24). 
Vanaf cohort 4 is er een overgang gaande naar een beroepskrijgsmacht. In de cohorten 5 
en 6 bevinden zich nog enkele veteranen die bij hun eerste missie dienstplichtig militair 
waren. 
 
Tabel 4.24 Dienstplichtig bij de eerste uitzending 
Cohort  N % 
1 ja 

nee 
360 
206 

63.6 
36.4 

2 ja 
nee 

429 
127 

77.2 
22.8 

3 ja 
nee 

134 
327 

29.1 
70.9 

4 ja 
nee 

35 
414 

7.8 
92.2 

5 ja 
nee 

9 
402 

2.2 
97.8 

6 ja 
nee 

13 
348 

3.6 
96.4 

 

In cohort 1 was het grootste deel van de dienstplichtigen bij het verlaten van de dienst 
nog steeds dienstplichtig. In de daarop volgende cohorten is er deels sprake een 
verlenging van het dienstverband met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. In 
cohort 2 is er sprake van een afname van het percentage dienstplichtigen van 77.2% tot 
65.5%, in de cohorten 3 en 4 is dat respectievelijk van 29.1% tot 21.2%, en van 7.8% 
naar 2.4%. In de cohorten 5 en 6 was, zoals te verwachten, geen van de veteranen meer 
dienstplichtig bij het verlaten van de dienst (zie tabel 4 in Bijlage 4). 
 
Bij het verlaten van de dienst had in cohort 1 bijna twee derde van de veteranen de 
stand van soldaat of matroos, of daarmee vergelijkbaar (tabel 5 in Bijlage 4). In de 
daarop volgende cohorten is er sprake van een afname van veteranen in de laagste 
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rangen. Een toenemend percentage zwaait af in de rang van korporaal, of daarmee 
vergelijkbaar, of onderofficier. Het percentage officieren bij het verlaten van de dienst 
loopt op van 9.4% in cohort 1 tot 26.1% in cohort 6.  
 
Van de eerste twee cohorten heeft meer dan de helft van de veteranen vrijwel 
onmiddellijk na het beëindigen van de (laatste) missie de dienst verlaten. In cohort 2 
was dat zelfs bijna driekwart (tabel 4.25). Bij de cohorten daarna is te zien dat de 
veteranen langer in dienst blijven. Ruim een derde blijft na de laatste missie nog vier 
jaar of langer in actieve dienst.  
 
Tabel 4.25 Hoe lang nog in actieve dienst gebleven na de (laatste) missie: 

aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Vrijwel onmiddellijk weg 316 

(59.0) 
391 

(71.0) 
138 

(30.1) 
45 

(10.2) 
28 

(6.8) 
45 

(12.5) 
Na een half jaar 55 

(10.3) 
33 

(6.0) 
44 

(9.6) 
46 

(10.4) 
40 

(9.8) 
56 

(15.6) 
Na één jaar 16 

(3.0) 
8 

(1.5) 
26 

(5.7) 
48 

(10.8) 
52 

(12.7) 
50 

(13.9) 
Na één á twee jaar 21 

(3.9) 
16 

(2.9) 
45 

(9.8) 
67 

(15.1) 
66 

(16.1) 
58 

(16.2) 
Langer dan twee jaar 38 

(7.1) 
23 

(4.2) 
41 

(8.9) 
77 

(17.4) 
71 

(17.3) 
94 

(26.2) 
Na vier of meer jaar 90 

(16.8) 
80 

(14.5) 
165 

(35.9) 
160 

(36.1) 
153 

(37.3) 
56 

(15.6) 
 
Ruim de helft van de veteranen in cohort 1 geeft aan dat zij aangesloten zijn bij een 
organisatie van oud-militairen (tabel 4.26) en driekwart van hen neemt deel aan 
bijeenkomsten voor veteranen, zoals een veteranendag (tabel 4.27). Voor de andere 
cohorten geldt dit in mindere mate. Naarmate de veteranen uit een ‘jonger’ cohort 
afkomstig zijn, is het percentage dat is aangesloten bij een organisatie voor oud-
militairen en het percentage dat deelneemt aan bijeenkomsten voor veteranen lager. 
Voor cohort 6 bedragen deze percentages respectievelijk 33.9% en 34.3%. 
 
Ook wat betreft het hebben van een veteranenpas is er een verschil tussen cohort 1 en 
de overige cohorten (tabel 4.28). In cohort 1 heeft 90.9% van een veteranen een pas, bij 
de overige cohorten schommelt het percentage rond de 70-75%. 
 
 
Tabel 4.26 Aangesloten bij een organisatie voor oud-militairen 
Cohort ja % nee % 
1 341 59.9 228 40.1 
2 234 42.2 321 57.8 
3 191 41.3 271 58.7 
4 158 35.3 290 64.7 
5 164 39.8 248 60.2 
6 122 33.9 238 66.1 
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Tabel 4.27 Deelname aan bijeenkomsten voor veteranen 
Cohort ja % nee % 
1 429 75.1 142 24.9 
2 284 51.0 273 49.0 
3 172 37.2 290 62.8 
4 153 34.1 296 65.9 
5 122 29.6 290 70.4 
6 124 34.3 237 65.7 

 
Tabel 4.28 Heeft een veteranenpas 
Cohort ja % nee % 
1 520 90.9 52 9.1 
2 422 76.2 132 23.8 
3 344 74.5 118 25.5 
4 308 68.8 104 31.3 
5 284 68.9 128 31.1 
6 271 75.1 90 24.9 

 

4.2.6 Ervaringen van veteranen: terugdenkend aan de missie(s) 

In de focusgroepen kwam naar voren dat de houding ten opzichte van de missie en/of de 
ervaringen tijdens of na de missie samenhangen met het welbevinden van veteranen. 
Daarbij werd met nadruk gewezen op het feit dat dit zowel (zeer) positieve als (zeer) 
negatieve ervaringen konden zijn. Mede op basis van voorbeelden die in de focusgroepen 
werden gegeven, zijn 24 stellingen geformuleerd die van toepassing zouden kunnen zijn 
op ervaringen tijdens of na de missie. Voor de helft betreft dit positieve ervaringen zoals 
‘saamhorigheid’, ‘trots’ en ‘kameraadschap’, en de andere helft bestaat uit negatieve 
ervaringen zoals ‘schaamte’, ‘frustratie’ en ‘boosheid’. Met een score ‘0’ (helemaal niet 
van toepassing) tot ‘10’ (helemaal wel van toepassing) kan men aangeven in hoeverre 
men het met elke stelling eens is. De gemiddelde scores kunnen worden opgevat als een 
soort rapportcijfer. Een gemiddelde score ‘5’ is de neutrale score en een gemiddelde >5 
betekent dat men in een toenemende mate vindt dat de ervaring van toepassing is. 
 
In tabel 4.29 zijn de gemiddelde scores op de 24 stellingen weergegeven. Voor alle items 
en voor alle cohorten geldt dat de volledige range aan antwoorden wordt gegeven (0-
10). Er is dus sprake van een grote spreiding in de ervaringen van veteranen. In de tabel 
zijn de positieve en negatieve ervaringen gegroepeerd. 
 
In grote lijnen vindt men de positieve ervaringen in meer of mindere mate van 
toepassing. De veteranen in cohort 1 scoren relatief laag op ‘erkenning’ en ‘zingevend’, 
terwijl men ‘kameraadschap’ het meest van toepassing vindt. Bij de andere cohorten is 
een zelfde patroon te zien. Ook hier scoren ‘erkenning’ en ‘zingevend’ het laagst en 
‘kameraadschap’ hoog. Daarnaast scoren ook ‘saamhorigheid’, ‘levenservaring’ en 
‘verbreden horizon’ hoog. 
 
Wat betreft de negatieve ervaringen vinden de veteranen in alle cohorten ‘schaamte’, 
‘spijt’ en ‘schuldgevoel’ het minst van toepassing. ‘Spanning/stress’ is wel een relatief 
negatieve ervaring voor veteranen in alle cohorten, en ook ‘frustratie’ lijkt een rol te 
spelen. In de eerste twee cohorten is er ook meer sprake van ‘onvoldoende voorbereid’ 
zijn. 
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Tabel 4.29 Gemiddelde scores op ervaringsvragen 
Cohort 1 2 3 4 5 6 
Positieve ervaringen       
Saamhorigheid 7.2 7.5 7.6 7.4 7.6 7.8 
In het leven staan 6.3 6.7 6.6 6.8 6.6 6.7 
Erkenning 4.9 5.1 5.1 5.2 5.5 5.4 
Levenservaring 7.2 7.8 7.7 7.7 7.9 8.2 
Kameraadschap 7.7 7.5 7.7 7.6 7.7 7.8 
Nuttig werk 5.8 6.4 6.6 6.7 6.2 6.4 
Vertrouwen 7.2 7.4 7.5 7.4 7.5 7.7 
Verbreden horizon 7.1 7.6 7.4 7.3 7.5 7.7 
Trots 6.3 7.1 6.9 6.8 7.2 7.5 
Militaire prestaties 5.9 6.3 6.3 6.6 6.8 7.1 
Zingevend 4.7 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8 
Voldoening 5.8 6.5 6.3 6.4 6.6 6.8 
Negatieve ervaringen       
Schaamte 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 
Onbegrip 3.3 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 
Spanning/stress 4.0 4.9 4.8 4.7 5.0 5.1 
Angst 3.2 3.7 3.4 3.3 3.3 3.8 
Frustratie 3.2 4.1 4.1 4.0 4.2 4.4 
Miskenning 3.2 3.2 3.3 3.0 3.2 3.3 
Boosheid 2.9 3.1 3.1 2.8 2.9 3.2 
Onvoldoende voorbereid 5.0 5.4 4.4 3.8 3.5 3.1 
Misbruikt 3.0 2.4 2.1 1.9 2.0 2.1 
Schuldgevoel 2.5 1.7 1.6 1.4 1.3 1.3 
Machteloosheid 4.2 4.8 4.3 3.7 3.2 3.5 
Spijt 2.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 

 
Op de 24 ervaringsitems is een Principale Componenten Analyse uitgevoerd met ‘listwise 
deletion’ en Varimax rotatie, waarbij factoren met een eigenwaarde ≥ 1 in de oplossing 
werden meegenomen. Hoewel hier geen vaste regels voor bestaan, wordt gewoonlijk een 
item aan een factor toegewezen, wanneer de factorlading ≥ 0.40 is en de lading op 
andere factoren <0.30. Verder kunnen op basis van de factoranalyse schalen worden 
gevormd als er tenminste drie items op een factor laden. Bij een factoranalyse met 
‘listwise deletion’ worden alleen die casussen meegenomen waarbij alle 22 items zijn 
gescoord. Dit betekent dat een deel van de papieren lijsten niet is meegenomen, omdat 
daar individuele missende waarden zijn toegestaan6. 
 
In eerste instantie is de factoranalyse uitgevoerd op het totale databestand. Vanwege de 
‘listwise deletion’ zijn 2086 digitale en 538 papieren lijsten = 2624 lijsten meegenomen, 
ofwel 93.2% van het totaal. Deze analyse leidt tot een oplossing met vier factoren en een 
totale verklaarde variantie van 57.0% (tabel 4.30). Uit de tabel blijkt dat er in het 
algemeen hoge factorladingen zijn, maar ook dat er ‘dubbele’ ladingen zijn, dat wil 
zeggen dat sommige items ook >0.30 laden op één van de andere factoren. Bij drie 
items is deze dubbele lading >0.40 (‘schuldgevoel’, ‘levenservaring’ en ‘misbruikt 
voelen’). Er is dus geen sprake van een factoroplossing waarmee alle items 
ondubbelzinnig aan een van de factoren kan worden toegekend. 

                                                
6  De factoranalyses zijn ook uitgevoerd met de optie ‘pairwise deletion’, waarbij ook lijsten met missende 

waarden kunnen worden meegenomen. De factoroplossingen uitgevoerd met deze optie gaven vergelijkbare, 
maar minder ‘duidelijke’ uitkomsten. Gekozen is voor de meer strenge voorwaarden onder ‘listwise deletion’. 
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Tabel 4.30 Factoranalyse met listwise deletion (57.0% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 
Frustratie .81    
Spanning/stress .76    
Angst .76    
Miskenning .66    
Machteloosheid. .62    
Onvoldoende voorbereid .46    
Boosheid .72   .33 
Onbegrip .62   .31 
     
Zingevend  .83   
Voldoening  .80   
Nuttig werk  .77   
Trots  .70   
Erkenning  .51   
Verbreden horizon  .61 .31  
Militaire prestaties  .58 .37  
     
Kameraadschap   .85  
Saamhorigheid   .83  
Vertrouwen  .30 .81  
     
Schaamte    .67 
Schuldgevoel .41   .68 
Spijt .30   .62 
     
In het leven staan  .50 .36  
Levenservaring  .53 .40  
Misbruikt voelen .54   .46 

 
Ondanks de niet optimale oplossing is er wel een structuur in de factoroplossing 
zichtbaar. De vier factoren zouden kunnen worden betiteld als: ‘frustratie’, ‘voldoening’, 
‘kameraadschap’ en ‘schaamte’. Daarnaast zijn er nog drie niet te plaatsen items. Er zijn 
dus twee ‘positieve’ en twee ‘negatieve’ clusters te onderscheiden. 
 
De factoranalyse is ook op de afzonderlijke cohorten uitgevoerd. De tabellen van deze 
factoroplossingen zijn opgenomen in Bijlage 5. In tabel 4.31 is in samenvatting van de 
uitkomsten van de factoranalyses opgenomen. 
 
De aparte factoranalyses leveren oplossingen op met iets hogere percentages verklaarde 
variantie. De factoroplossingen zijn echter minder duidelijk dan de oplossing voor het 
totale bestand. Er zijn meer hoge dubbele ladingen, of er is juist sprake van een factor 
waarop te weinig items laden. De factoren Kameraadschap en Voldoening zij het meest 
robuust en komen in alle oplossingen terug. Wanneer voorbij wordt gegaan aan de hoge 
dubbele ladingen, kan worden geconstateerd dat de factor Frustratie in de aparte 
analyses soms wordt opgedeeld in factoren die Stress, Schaamte of Boosheid kunnen 
worden genoemd. Bij sommige analyses vormt Levenservaring een aparte factor. 
Wanneer rekening gehouden wordt met de dubbele ladingen, zouden relatief veel items 
moeten worden verwijderd uit de factoroplossingen, waardoor er in een aantal gevallen 
te weinig items overblijven om een schaal te kunnen vormen. 
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Tabel 4.31 Samenvatting aparte factoranalyses op de cohorten 
Cohort % variantie N factoren Benoemen factoren 
Totaal 57.0 4 Frustratie 

Voldoening 
Kameraadschap 
Schaamte  

1 57.0 4 Lijkt sterk op de algemene structuur. Wel 
meer (5) dubbele ladingen > 0.40. 

2 64.7 5 Frustratie, Voldoening, Kameraadschap en 
Schaamte komen weer terug. De vijfde 
factor is zoiets als ‘Levenservaring’. Drie 
dubbele ladingen > 0.40. Een item ‘in het 
leven staan’ laadt op geen enkele factor. 

3 63.0 5 Minder duidelijke factoren als bij de 
andere cohorten en met acht dubbele 
ladingen > 0.40. Frustratie wordt verdeeld 
over Schaamte en Stress. Ook hier 
Levenservaring als extra factor, maar 
allemaal veel minder duidelijk. 

4 61.9 5 Stress vormt een aparte factor in plaats te 
vallen onder Frustratie. Levenservaring 
valt hier samen met Kameraadschap. De 
vijfde factor bevat minder dan drie items. 
Geen heel duidelijke factoroplossing. 

5 58.1 4 Ook hier net als bij cohort 3 een opdeling 
van Frustratie in Stress en Schaamte. Zes 
dubbele ladingen > 0.40. Voldoening en 
Kameraadschap blijven robuuste factoren. 

6 63.1 6 Frustratie wordt opgedeeld in Boosheid en 
Stress. Levenservaring weer als aparte 
factor evenals Schaamte. Kameraadschap 
en Voldoening blijven robuust. Vier 
dubbele ladingen > 0.40 en een hoge 
negatieve lading (erkenning). 

 

Gezien de meest duidelijke oplossing, het geringste aantal dubbele ladingen, én het 
voordeel van de constructie van schalen die voor elke cohort gelijk zijn, is gekozen voor 
de factoroplossing voor het totale bestand. Hierbij is afgeweken van de ad hoc regel dat 
een dubbele lading niet >0.30 mag zijn. Uit tabel 4.30 blijkt dat bij deze dubbele 
ladingen de primaire factorlading vaak >0.60 en in één geval zelfs 0.81 is (vertrouwen). 
Hier is daarom van de stelregel afgeweken en zijn items die ≥ 0.60 op de ene factor 
laden en < 0.40 op een andere factor, aan één factor toegewezen. In het geval van 
‘schuldgevoel’ is de lading 0.41 op factor 1 en 0.61 op factor 2. Dit items is alsnog 
toegewezen aan factor 2, omdat zo een betekenisvolle factor met drie items wordt 
verkregen.  
 
Resteren vier items die te hoge dubbele ladingen hebben, de twee items over 
levenservaring en in het leven staan, het item over militaire prestaties en het item over 
zich misbruikt voelen. De eerste drie items behoren inhoudelijk het beste bij Voldoening 
en hebben daarop ook de hoogste factorladingen. Zich misbruikt voelen scoort relatief 
het hoogst op Frustratie en zou daar inhoudelijk ook het meest bij horen. Deze items 
zouden vanwege de dubbele ladingen uit de factoroplossing, en daarmee de te 
construeren schalen, moeten worden verwijderd. Voordat hiertoe wordt overgegaan, is 
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eerst onderzocht in hoeverre de betrouwbaarheid van de schalen wordt beïnvloedt als 
deze items alsnog in de schalen worden meegenomen. Hiertoe is een aantal 
betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd op basis van de interne consistentie volgens de 
Cronbach’s α waarde. In eerste instantie zijn analyses uitgevoerd op de toegewezen 
items (1 t/m 4), en vervolgens zijn de vier dubbel ladende items telkens toegevoegd aan 
één van de factoren waarop zij laden (5 t/m 8): 
Frustratie      8 items 
Voldoening      6 items 
Kameraadschap     3 items 
Schaamte      3 items 
Frustratie + misbruikt voelen   9 items 
Voldoening + levenservaring en prestaties 9 items 
Kameraadschap + levenservaring en prestaties 6 items 
Schaamte + misbruikt voelen   4 items 
 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.32, waarin telkens de factoren zonder en met 
extra items zijn weergegeven. De waarden voor Cronbach’s α zijn berekend voor het 
totale bestand en voor elke cohort afzonderlijk. 
 
Op Schaamte (3 items) na zijn alle betrouwbaarheden voor het totale bestand goed 
(≥0.80). De α voor Schaamte (3 items) is bijna voldoende (0.69). De uitbreiding van 
Frustratie met extra item ‘misbruikt voelen’ heeft weinig invloed op de interne 
consistentie. Toegevoegd aan Schaamte verbetert voor dit item de interne consistentie 
wel. Voor het totale bestand is de betrouwbaarheid nu voldoende, ook voor bijna alle 
cohorten. Alleen de betrouwbaarheid voor cohort 1 blijft iets achter. De uitbreiding van 
Voldoening met de drie items over levenservaring en militaire prestaties heeft een 
positief effect op de betrouwbaarheid van de schaal, zowel voor de totaalscore als voor 
de aparte cohorten. Deze drie items hebben echter een negatief effect op de 
betrouwbaarheid van Kameraadschap. Inhoudelijk passen deze items ook beter bij 
Voldoening. 
 
Tabel 4.32 Interne consistentie van de schalen over de ervaringen met missies 

(Cronbach’s α). Tussen haakjes de maximaal haalbare α wanneer 
items worden weggelaten 

 Cohort Totaal 1 2 3 4 5 6 
1 Frustratie (8) 0.86 

(0.86) 
0.84 0.89 0.88 0.84 0.86 0.81 

5 Frustratie (9) 0.87 
(0.87) 

0.86 0.90 0.89 0.86 0.87 0.82 

2 Voldoening (6) 0.84 
(0.85) 

0.85 0.83 0.83 0.85 0.82 0.80 

6 Voldoening (9) 0.87 
(0.86) 

0.88 0.87 0.86 0.87 0.85 0.83 

3 Kameraadschap (3) 0.88 
(0.84) 

0.85 0.91 0.84 0.89 0.89 0.88 

7 Kameraadschap (6) 0.83 
(0.83) 

0.85 0.84 0.80 0.84 0.82 0.82 

4 Schaamte (3) 0.69 
(0.64) 

0.60 0.67 0.73 0.73 0.76 0.66 

8 Schaamte (4) 0.74 
(0.72) 

0.67 0.76 0.77 0.74 0.80 0.70 
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De toevoeging van de vier items met hoge dubbele ladingen heeft daarmee een positieve 
invloed op de betrouwbaarheid van de vier schalen. Dit geldt vooral voor Schaamte die 
nu als een voldoende betrouwbare schaal (α ≥ 0.70) kan worden beschouwd. Hoewel de 
afzonderlijke factoranalyses wat afwijkende oplossingen opleveren, past de 
schaalstructuur ook goed op de data van de diverse cohorten. Er kan worden vastgesteld 
dat de 22 ervaringsitems allemaal in voldoende tot goede schalen kunnen worden 
ondergebracht, die bruikbaar zijn voor alle cohorten veteranen. In tabel 4.33 zijn deze 
schalen met de bijbehorende items nog eens weergegeven. 
 
Tabel 4.33 Schaalstructuur ervaringsitems 
Frustratie Voldoening Kameraadschap Schaamte 
Frustratie Voldoening  Kameraadschap Schaamte 
Spanning/stress Zingevend Saamhorigheid Schuldgevoel 
Angst Nuttig werk Vertrouwen Spijt 
Miskenning Trots  Misbruikt voelen 
Machteloosheid. Erkenning   
Onvoldoende voorbereid Verbreden horizon   
Boosheid Militaire prestaties   
Onbegrip In het leven staan   
 Levenservaring   
    
α = 0.86 α =0.87 α = 0.88 α = 0.74 

 
 
Zoals ook al bij de bespreking van de losse items naar voren kwam, scoorden de items 
over kameraadschap het hoogst. Dit komt ook tot uiting in de gemiddelde schaalscores 
(tabel 4.34). Kameraadschap wordt een vol punt hoger gescoord dan de andere 
‘positieve’ schaal Voldoening. Van beide ‘negatieve’ schalen wordt Schaamte beduidend 
lager gescoord dan Frustratie. Dat betekent dat men in sterke mate vindt dat schaamte 
niet van toepassing is. Voor frustratie is dat minder het geval. Overigens geldt ook voor 
alle gemiddelde schaalscores dat de gehele range aan mogelijke scores wordt bestreken. 
Er zijn dus uitschieters aan alle kanten, veteranen die zeer positieve en veteranen die 
zeer negatieve ervaringen hebben gehad. 
 
Tabel 4.34 Gemiddelde schaalscores ervaringsvragen voor het totale bestand 
 Gem sd Mediaan Min Max 
Frustratie 3.8 2.2 3.6 0 10 
Voldoening 6.5 1.8 6.8 0 10 
Kameraadschap 7.5 2.0 8.0 0 10 
Schaamte 1.7 2.0 1.0 0 10 

 
 
De spreiding in antwoorden is per cohort apart geanalyseerd. Daarbij is niet alleen naar 
de totale spreiding gekeken, maar ook naar de percentages lage of juist hoge scores  
(tabel 4.35). De mogelijke range (0-10) is onderverdeeld in vier kwarten; een score 
tussen 0 en 2.5, een score tussen 2.5 en 5.0 (het ‘neutrale’ punt), een score tussen 5.0 
en 7.5, en een score tussen 7.5 en 10.  
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Tabel 4.35 Gemiddelde schaalscores op ervaringsvragen per cohort 
Cohort Gem sd Min Max %<2.5 %≤5.0 %>5.0 %>7.5 
Frustratie         
1 3.6 2.3 0 10 36.1 78.8 28.2 5.7 
2 4.1 2.4 0 10 29.2 64.8 35.2 9.0 
3 3.8 2.3 0 10 32.8 69.4 30.6 6.8 
4 3.6 2.0 0 10 33.8 76.0 24.0 2.5 
5 3.6 2.1 0 9.6 33.3 77.6 23.4 4.4 
6 3.7 1.9 0 8.9 25.8 75.8 24.2 2.0 
Voldoening         
1 5.9 2.2 0 10 10.1 30.2 69.8 25.6 
2 6.6 1.8 0 10 3.9 18.0 82.0 31.6 
3 6.5 1.7 0 10 2.7 20.1 79.9 29.2 
4 6.6 1.8 0 10 2.3 18.3 81.7 33.7 
5 6.7 1.6 0.7 10 1.7 14.4 85.9 31.6 
6 6.8 1.6 0.8 9.8 1.1 14.0 86.0 35.4 
Kameraadschap         
1 7.4 2.1 0 10 4.3 14.8 85.2 51.2 
2 7.4 2.2 0 10 4.7 13.5 86.5 51.8 
3 7.6 1.8 0 10 2.2 10.7 89.3 50.4 
4 7.5 2.0 0 10 3.8 14.3 85.7 51.4 
5 7.6 1.9 0 10 2.9 11.0 89.0 52.1 
6 7.7 1.9 0 10 2.5 9.2 90.8 56.8 
Schaamte         
1 2.4 2.3 0 10 59.7 86.3 13.7 2.1 
2 1.8 2.1 0 10 73.8 89.4 10.6 1.5 
3 1.7 2.0 0 10 74.9 94.5 5.5 2.0 
4 1.5 1.8 0 10 78.6 96.1 3.9 0.9 
5 1.5 1.8 0 9.7 80.7 94.1 5.9 1.5 
6 1.5 1.6 0 9.0 81.6 96.9 3.1 0.8 

 
 
Ook per cohort wordt (vrijwel) de gehele range aan antwoorden gegeven. Wat betreft 
Frustratie is een kwart tot een derde van de scores boven 5.0, wat wil zeggen dat dit 
deel van de veteranen vindt dat frustratie (deels) op hen van toepassing is. Een paar 
procent geeft hier aan dat dit voor een belangrijk deel van toepassing is. Dit geldt vooral 
voor de veteranen uit cohort 2. 
 
Wat betreft Voldoening vindt het overgrote deel dat dit (deels) van toepassing is en een 
kwart tot een derde vindt dit grotendeels. Alleen de veteranen uit cohort 1 blijven hier 
wat achter. Van deze veteranen vindt 10.1% dat voldoening voor een belangrijk deel 
niet op hen van toepassing is. 
 
Wat betreft Kameraadschap is er weinig onderscheid tussen de cohorten. Meer dan 85% 
vindt dit (deels) op zichzelf van toepassing en meer dan 50% vindt dit grotendeels van 
toepassing. Slechts enkele procenten is het daar niet mee eens. 
 
Schaamte is slechts op een kleine groep (deels) van toepassing. De cohorten 1 en 2 
scoren hier iets hoger dan de overige cohorten. Echter het overgrote deel vindt Schaamte 
niet op zichzelf van toepassing. 
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4.2.7 Ervaringen van veteranen: terugkeer van de missie en de reactie en 
steun vanuit de omgeving 

 
Bij de overgang van het leven tijdens de missie naar het leven thuis had 19.9% (cohort 
1) tot 30.0% (cohort 4) steun nodig gehad (tabel 4.36). Het percentage veteranen dat 
aangaf dat ze toen steun nodig hadden en dat ze die steun ook hebben gekregen, 
varieert (tabel 4.37). Rond de helft van de veteranen in de eerste twee cohorten kreeg 
geen enkele steun. Bij de volgende cohorten neemt het percentage dat geen steun kreeg 
af van 31.1% (cohort 3) tot 11.8% (cohort 6). 
 
Tabel 4.36 Steun nodig na thuiskomst? 
Cohort ja % nee % 
1 112 19.9 450 80.1 
2 157 28.4 395 71.6 
3 132 28.9 324 71.1 
4 134 30.0 312 70.0 
5 111 27.3 296 72.7 
6 76 21.3 280 78.7 

 
 
Door de jaren heen is er sprake van een toegenomen steun vanuit naasten (partner, 
kinderen, familie, vrienden). Van de veteranen uit cohort 6 geeft 74.7% aan steun vanuit 
de naaste omgeving te hebben ontvangen, tegen 33,3% van de veteranen in cohort 2. 
Ook vanuit Defensie wordt door de jaren heen meer steun ontvangen. In cohort 2 geeft 
1.9% deze steun te hebben ontvangen, in cohort 5 is dat 13.3%. Verder wordt er ook 
een toename van steun gemeld door collega’s die zelf zijn uitgezonden geweest. In 
cohort 2 was daarvan in 15.4% van de gevallen sprake, in cohort 6 is dat 58.7%. 
 
Tabel 4.37 Indien steun nodig, van wie gekregen: aantal en (percentage) 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 Cohort 

 1 
N=112 

2 
N=157 

3 
N=132 

4 
N=134 

5 
N=111 

6 
N=76 

Contact met naasten 51 
(46.8) 

52 
(33.3) 

60 
(46.2) 

83 
(61.9) 

67 
(60.9) 

56 
(74.7) 

Debriefing Defensie 5 
(4.8) 

3 
(1.9) 

9 
(6.9) 

14 
(10.5) 

15 
(13.5) 

10 
(13.3) 

Contact met collega’s 22 
(20.8) 

24 
(15.4) 

51 
(39.2) 

59 
(44.0) 

53 
(48.2) 

44 
(58.7) 

Contact met andere collega’s 2 
(1.9) 

6 
(3.8) 

8 
(6.2) 

16 
(11.9) 

12 
(10.9) 

10 
(13.3) 

Contact leidinggevende 6 
(5.7) 

1 
(0.6) 

5 
(3.8) 

6 
(4.5) 

3 
(2.7) 

8 
(10.7) 

Aandacht thuisomgeving 33 
(30.6) 

41 
(26.3) 

44 
(33.8) 

53 
(32.3) 

42 
(38.2) 

32 
(42.7) 

Ondersteuning Defensie 5 
(4.7) 

4 
(2.6) 

12 
(9.2) 

14 
(10.5) 

10 
(9.1) 

15 
(20.0) 

Reguliere hulpverlening 3 
(2.9) 

5 
(3.2) 

11 
(8.5) 

11 
(8.3) 

13 
(11.8) 

11 
(14.7) 

Veteranenhelper 2 
(1.9) 

-- 3 
(0.6) 

2 
(1.5) 

5 
(4.5) 

1 
(1.3) 

Geen steun gekregen 51 
(47.2) 

83 
(52.9) 

41 
(31.1) 

29 
(21.8) 

16 
(14.5) 

9 
(11.8) 
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Ondanks een toename van ontvangen steun wordt er door de jaren heen weinig verschil 
gemeld in de wijze waarop de omgeving van de veteraan (niet de directe naasten, maar 
degenen die wat verder weg staan) reageerde op de uitzending (tabel 4.38). Ruim de 
helft (52.8%) van de veteranen in cohort 1 geeft aan dat de reactie meestal tot vrijwel 
altijd positief was. In de andere cohorten varieert dit van 58.0% (cohort 4) tot 68.0% 
(cohort 5). Het aantal meestal tot vrijwel altijd negatieve reacties varieert van 2.0% 
(cohort 5) tot 7.3% (cohort 2). 
 
Tabel 4.38 Reactie van de omgeving na terugkomst: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Vrijwel altijd positief 109 

(19.5) 
164 

(29.9) 
135 

(29.7) 
94 

(21.4) 
132 

(32.4) 
94 

(26.3) 
Meestal positief 191 

(33.3) 
171 

(31.1) 
156 

(34.3) 
161 

(36.6) 
145 

(35.6) 
136 

(38.1) 
Zowel positief/negatief 139 

(24.9) 
140 

(25.5) 
115 

(25.3) 
142 

(32.2) 
108 

(26.5) 
109 

(30.5) 
Meestal negatief 20 

(3.6) 
23 

(4.2) 
12 

(2.6) 
16 

(3.6) 
6 

(1.5) 
11 

(3.1) 
Vrijwel altijd negatief 9 

(1.6) 
17 

(3.1) 
8 

(1.8) 
1 

(0.2) 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
Geen reactie 90 

(16.1) 
34 

(6.2) 
28 

(6.2) 
26 

(5.9) 
14 

(3.4) 
6 

(1.7) 
 
De vorige vragen gingen over de reacties vanuit de (directe) omgeving. In de vragenlijst 
is ook gevraagd naar de mate waarin men op dit moment sociale steun ervaart (een 
mogelijke risicofactor). Hiervoor is de Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid gebruikt7. 
De 11 vragen hiernaar vormen samen drie schalen: 
• Potentiele steun: de wetenschap dat iemand steun zal verlenen als dat nodig zou zijn, 

inclusief het delen van positieve ervaringen, of het elkaar helpen met karwijtjes. 
• Feitelijke steun: wederzijdse steun en advies die werkelijk gegeven worden 
• Wederzijds bezoek: het hebben van sociale contacten. 
 
In tabellen 4.39 t/m 4.41 zijn gemiddelde schaalscores weergegeven. De range aan 
scores bedraagt ‘1’ tot ‘4’ (bijna nooit – soms – vaak – bijna altijd). Op alle drie de 
dimensies is er sprake van een bescheiden, maar geleidelijke toename door de jaren 
heen. Uitgaande van een schaalmidden van 2.5, blijkt dat de mate van ervaren steun 
gemiddeld bescheiden is (tussen ‘soms’ en ‘vaak’ in). Feitelijke steun wordt het laagst 
gescoord (gemiddeld ‘soms’). Voor alle drie schalen en alle cohorten geldt dat (vrijwel) 
de hele range aan antwoorden wordt gegeven. Dus ook hier is er sprake van extreme 
scores aan beide kanten van de schaal. In de tabellen is ook weergegeven welk 
percentage van de veteranen gemiddeld ‘soms’ of lager scoort. 
 
  

                                                
7 Dam-Baggen R van & Kraaimaat F (1992). De Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid (ISB): een 

zelfbeoordelingslijst om sociale steun te meten. Gedragstherapie, 25, 27-45. 
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Tabel 4.39 Potentiele steun 
Cohort Gemiddeld sd min max % <2 
1 2.8 0.8 1.0 4.0 25.4 
2 2.8 0.8 1.0 4.0 21.0 
3 2.9 0.7 1.0 4.0 15.5 
4 3.0 0.8 1.0 4.0 14.3 
5 3.0 0.7 1.0 4.0 15.0 
6 3.1 0.7 1.4 4.0 10.6 

 
Tabel 4.40 Feitelijke steun 
Cohort Gemiddeld sd min max % <2 
1 1.8 0.6 1.0 4.0 73.5 
2 2.1 0.6 1.0 4.0 60.1 
3 2.1 0.6 1.0 4.0 56.1 
4 2.1 0.6 1.0 4.0 58.8 
5 2.1 0.6 1.0 4.0 57.9 
6 2.2 0.6 1.0 4.0 53.5 

 
Tabel 4.41 Wederzijds bezoek 
Cohort Gemiddeld sd min max % <2 
1 2.5 0.8 1.0 4.0 39.6 
2 2.6 0.7 1.0 4.0 38.9 
3 2.6 0.7 1.0 4.0 36.2 
4 2.6 0.7 1.0 4.0 33.2 
5 2.7 0.7 1.0 4.0 25.8 
6 2.8 0.6 1.0 4.0 24.1 

 
 
Wat betreft de potentiele steun neemt het percentage veteranen met een score ‘soms’ of 
lager af van 25.4% naar 10.6%, naarmate er sprake is van een ‘jonger’ cohort. Ook wat 
betreft de feitelijke steun is er een afname van lage scores van 73.5% tot 53.5%, maar 
nog steeds is er bij meer dan de helft van de veteranen sprake van een beperkte mate 
van feitelijk steun. In de zin van het bezoeken van familie, vrienden of kennissen is er 
eveneens sprake van een afname van lage scores van een derde tot een kwart van de 
gevallen. Over de gehele linie is er dus sprake van een toename van de mogelijkheid tot 
sociale steun naarmate de cohorten ‘jonger’ zijn, maar is er nog beperkt sprake van 
feitelijke steun. Dat blijkt ook uit een vergelijking met een normgroep voor de algemene 
bevolking die door de auteurs van de ISB is samengesteld8 (tabel 4.42). 
 
Tabel 4.42 Sociale steun scores VRS afgezet tegen een normgroep voor de 

algemene bevolking 
 Totaal 

VRS 
Algemene 
bevolking 

Reuma 
patiënten 

Psychiatrische 
patiënten 

Potentiele steun 2.9 3.0 2.8 2.5 
Feitelijke steun 2.1 3.3 2.2 2.2 
Wederzijds bezoek 2.6 2.9 2.9 2.5 

 
Wat betreft de potentiële steun scoren de veteranen in het VRS vergelijkbaar met de 
algemene bevolking, maar wat betreft feitelijke steun scoren zij gemiddeld ruim een punt 

                                                
8 Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland. Amsterdam: Nederlands Instituut van Psychologen. 
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lager. Deze gemiddelde score is lager dan het schaalmidden (2.5), dus ‘soms’ steun of 
minder. Ook het wederzijds bezoek scoort bij de veteranen lager9. 
 

4.2.8 Ervaringen van veteranen: invloed van de missie(s) op het latere leven 

In tabel 4.43 is weergegeven in welke mate de uitzendingen(en) het leven van de 
veteraan heeft (hebben) beïnvloed. Ongeveer de helft van de veteranen in alle cohorten 
geeft aan dat de missie hun leven (zeer) positief heeft beïnvloed. Ongeveer 30-40% 
geeft aan dat er zowel van een positieve als negatieve invloed sprake is geweest en rond 
de 10% vind dat de missie geen enkele invloed heeft gehad. De percentages veteranen 
die aangeven dat er sprake is geweest van een (zeer) negatieve invloed is beperkt tot 
enkele procenten, variërend. van 3.4% voor cohort 1 tot 7.0% voor cohort 2. 
 
Tabel 4.43 Invloed van missie(s) op het leven van de veteraan: aantal en 

(percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Zeer positief 60 

(10.5) 
57 

(10.2) 
32 

(7.0) 
34 

(7.6) 
29 

(7.0) 
37 

(10.2) 
Positief 247 

(43.3) 
216 

(38.8) 
178 

(38.8) 
169 

(37.6) 
163 

(39.6) 
150 

(41.6) 
Zowel positief als negatief 174 

(30.5) 
181 

(32.5) 
168 

(36.6) 
175 

(39.0) 
166 

(40.3) 
136 

(37.7) 
Negatief 14 

(2.5) 
18 

(3.2) 
13 

(2.8) 
11 

(2.4) 
7 

(1.7) 
6 

(1.7) 
Zeer negatief 5 

(0.9) 
21 

(3.8) 
14 

(3.1) 
6 

(1.3) 
9 

(2.2) 
7 

(1.9) 
Niet positief, niet negatief 71 

(12.4) 
64 

(11.5) 
54 

(11.8) 
54 

(12.0) 
38 

(9.2) 
25 

(6.9) 
 
 
Ongeacht de ervaringen tijdens de missies en de wijze waarop de uitzending het leven 
heeft beïnvloed, verlangt ruim de helft tot drie kwart van de veteranen terug naar die 
tijd. Dit geldt met name voor de veteranen uit cohort 6 (tabel 4.34). 
 
Tabel 4.44 Terugverlangen naar die tijd 
Cohort ja % nee % 
1 315 56.1 246 43.9 
2 338 61.2 214 38.8 
3 263 57.8 192 42.2 
4 261 58.7 184 41.3 
5 261 64.1 146 35.9 
6 266 74.7 90 25.3 

 
 

                                                
9  Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de groepen niet zijn gematcht op leeftijd en 

andere achtergrondvariabelen. Zowel potentiele als feitelijke steun hangen samen met geslacht, leeftijd en 
opleiding. 
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4.3 Kwaliteit van leven en behoeften aan ondersteuning op 
levensgebieden 

 
• Wat zijn de subjectieve zorgbehoeften van de veteranen? 

 
Kwaliteit en subjectieve behoefte aan ondersteuning zijn vastgesteld met de vragenlijst 
Quality of life and Care10, waarin op negen levensgebieden wordt nagegaan hoe de 
veteranen hun kwaliteit van leven ervaren, of zij op die levensgebieden behoefte hebben 
aan ondersteuning en, zo ja, of zij daar ook ondersteuning bij krijgen. De ervaren 
kwaliteit van leven wordt daarbij uitgedrukt in een rapportcijfer (1-10). De uitkomsten op 
deze negen levensgebieden zijn weergegeven in tabellen 4.46 t/m 6.54. 
 
Het lichamelijk functioneren wordt beoordeeld met een cijfer tussen de 7.0 en 7.8, 
waarbij de oudste cohorten wat lager oordelen (tabel 4.46). Hoewel er gemiddeld een 
ruime voldoende wordt gegeven, scoort een deel van de veteranen in elk cohort laag. De 
hele range aan antwoorden wordt gegeven, variërend van ‘1’ tot ‘10’. Verder geeft – met 
uitzondering van cohort 6 – een vijfde tot een kwart van de veteranen een rapportcijfer 
‘6’ of lager, wat in de regel als een onvoldoende wordt opgevat. Tussen 10.7% en 16.3% 
heeft behoefte aan ondersteuning bij het lichamelijk functioneren en 5.1% tot 18.0% 
krijgt die ondersteuning ook11. 
 
Tabel 4.46 Ervaren lichamelijk functioneren 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.0 1.7 1 10 27.6 69 13.8 90 18.0 
2 7.1 1.8 1 10 28.8 88 16.3 58 10.7 
3 7.3 1.6 1 10 22.5 67 15.1 41 9.2 
4 7.4 1.6 1 10 19.1 57 13.2 35 8.1 
5 7.4 1.8 1 10 23.2 60 15.1 30 7.6 
6 7.8 1.5 1 10 15.0 38 10.7 18 5.1 

 
 
Het ervaren zelfstandig functioneren wordt in de regel gemiddeld met een ruime ‘8’ 
beoordeeld (tabel 4.47). In cohort 1 ligt dit cijfer wat lager, waarschijnlijk ten gevolge 
van de gemiddeld hoge leeftijd van deze groep. Ook hier zijn er echter veteranen die een 
laag cijfer geven; 5.4% tot 12.8% geeft een ‘6’ of lager. Een beperkt aantal veteranen 
wil ondersteuning bij het zelfstandig functioneren en een enkeling krijgt die 
ondersteuning ook. 
 
  

                                                
10  Wijngaarden B van, Meije D, Fotiadis, L, Wennink HJ, Kok I (2008). Kwaliteit van leven en vervulling van 

zorgwensen: De ontwikkeling van de Quality of Life and Care (QoLC) vragenlijst. Utrecht: Trimbos-instituut. 
11  In cohort 1 zegt 13.8% behoefte aan ondersteuning te krijgen en krijgt 18.0% deze ondersteuning ook 

daadwerkelijk. Volgens de route van de vragenlijst zou het niet zo kunnen zijn dat het tweede percentage 
hoger is (bij geen behoefte wordt de volgende vraag overgeslagen). Bij de digitale versie wordt deze route 
automatisch gevolgd. Bij de papieren versie kan deze vraag wel worden ingevuld.  
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Tabel 4.47 Ervaren zelfstandig functioneren 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.8 1.6 1 10 12.8 51 9.9 57 11.0 
2 8.4 1.7 1 10 9.4 33 6.1 26 4.8 
3 8.7 1.4 1 10 7.2 18 4.1 11 2.5 
4 8.6 1.5 1 10 7.3 20 4.6 12 2.8 
5 8.6 1.5 1 10 8.3 19 4.8 12 3.0 
6 8.7 1.3 2 10 5.4 10 2.8 7 2.0 

 
 
Het psychisch functioneren wordt gemiddeld als voldoende beoordeeld, maar 18.9% tot 
26.6% geeft een ‘6’ of lager en 7.2% tot 14.5% wil hierbij ondersteuning hebben (tabel 
4.48). Ongeveer de helft daarvan krijgt die steun ook. 
 
Tabel 4.48 Ervaren psychisch functioneren 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.5 10.5 1 10 18.9 35 7.2 20 4.1 
2 7.2 2.0 1 10 26.6 77 14.5 34 6.4 
3 7.5 1.8 1 10 22.5 55 12.7 26 6.0 
4 7.5 1.6 1 10 20.5 48 11.2 22 5.1 
5 7.4 1.9 1 10 23.7 53 13.7 24 6.2 
6 7.5 1.7 1 10 23.6 41 11.8 10 2.9 

 
 
De woonsituatie wordt gemiddeld met een ruime ‘8’ beoordeeld en ook het percentage 
lage rapportcijfers is beperkt (tabel 4.49). Slechts een minderheid wil hier ondersteuning 
bij en een enkeling krijgt die steun ook. Het percentage ligt iets hoger bij cohort 1, wat 
waarschijnlijk ook te maken heeft met de leeftijd. 
 
Tabel 4.49 Ervaren woonsituatie 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 8.3 1.0 3 10 3.4 27 5.1 25 4.7 
2 8.4 1.3 1 10 6.4 15 2.8 2 0.4 
3 8.3 1.3 1 10 7.8 9 2.0 1 0.2 
4 8.4 1.3 2 10 6.9 17 3.9 4 0.9 
5 8.3 1.4 3 10 9.3 16 4.1 5 1.3 
6 8.3 1.4 1 10 9.3 5 1.4 1 0.3 

 
 

Ook de dagbesteding krijgt gemiddeld een ruime voldoende (tabel 4.50). Ruim 10% 
geeft een lager cijfer. Ook hier is de behoefte aan ondersteuning beperkt en wordt die 
ondersteuning door een kleine groep ontvangen. 
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Tabel 4.50 Ervaren dagbesteding 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.5 1.4 1 10 14.1 21 4.3 22 4.5 
2 7.8 1.6 1 10 12.5 28 5.3 6 1.1 
3 8.0 1.5 2 10 12.9 16 3.7 5 1.1 
4 8.0 1.4 1 10 10.3 18 4.1 10 2.3 
5 7.8 1.6 1 10 13.1 27 6.9 5 1.3 
6 8.0 1.5 1 10 12.4 19 5.4 4 1.1 

 
 
De ervaren financiële situatie wordt gemiddeld wat minder positief beoordeeld (tabel 
4.51), waarbij bijna een kwart een ‘6’ of lager geeft. De behoefte aan ondersteuning blijft 
echter beperkt, evenals de ontvangen ondersteuning. 
 
Tabel 4.51 Financiële situatie 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.3 1.5 1 10 24.8 40 8.3 13 2.7 
2 7.3 1.8 1 10 23.1 46 8.7 9 1.7 
3 7.4 1.6 1 10 18.3 31 7.1 10 2.3 
4 7.3 1.6 1 10 22.6 37 8.6 9 2.1 
5 7.4 1.8 1 10 23.0 37 9.5 11 2.8 
6 7.3 1.7 1 10 22.3 29 8.3 3 0.9 

 
 

Iets dergelijks geldt ook voor de ervaren sociale contacten (tabel 4.52). Hoewel rond 
20% een laag rapportcijfer geeft, is de behoefte aan ondersteuning beperkt. 
 
Tabel 4.52 Ervaren sociale contacten 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.4 1.4 1 10 18.4 24 4.7 20 3.9 
2 7.3 1.7 1 10 22.5 21 3.9 5 0.9 
3 7.5 1.6 1 10 20.0 10 2.3 5 1.1 
4 7.5 1.6 1 10 19.9 12 2.8 7 1.6 
5 7.4 1.8 1 10 20.2 13 3.3 3 0.8 
6 7.7 1.4 2 10 14.6 5 1.4 1 0.3 

 
 
Het oordeel over de persoonlijke relaties is gemiddeld weer wat positiever. Ook hier geldt 
dat de behoefte aan ondersteuning beperkt is (tabel 4.53). 
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Tabel 4.53 Persoonlijke relaties 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 8.1 1.2 2 10 7.2 11 2.2 19 3.8 
2 7.9 1.5 2 10 14.4 17 3.2 6 1.1 
3 8.0 1.5 1 10 12.2 14 3.2 6 1.4 
4 8.0 1.5 1 10 12.0 12 2.8 5 1.2 
5 8.0 1.5 1 10 10.4 18 4.6 4 1.0 
6 8.1 1.4 1 10 11.0 11 3.1 3 0.8 

 
 
Ook de vrijetijdsbesteding krijgt gemiddeld een ruime voldoende12. Ondanks dat 13.8% 
tot 17.5% een laag cijfer geeft, is de behoefte aan ondersteuning beperkt (tabel 4.54). 
 
Tabel 4.54 Ervaren vrijetijdsbesteding 
      Wil 

ondersteuning 
Krijgt 

ondersteuning 
Cohort Cijfer sd min max % ≤ 6 ja % ja % 
1 7.8 1.2 1 10 7.9 24 4.8 16 3.2 
2 7.6 1.7 1 10 17.5 22 4.1 7 1.3 
3 7.8 1.5 1 10 13.4 12 2.7 1 0.2 
4 7.8 1.5 1 10 15.4 8 1.9 5 1.2 
5 7.7 1.6 1 10 14.6 12 3.1 2 0.5 
6 7.9 1.4 2 10 13.8 5 1.4 2 0.6 

 
 
Over alle levensgebieden gezien, geeft ongeveer de helft van de veteranen op alle 
levensgebieden een ‘7’ of hoger. Het percentage varieert van 48.1% in cohort 2 tot 
57.6% in cohort 3 (tabel 4.55). Twee derde tot drie kwart geeft maximaal één 
‘onvoldoende’. Daarentegen bevat elk cohort respondenten die op (vrijwel) alle negen 
levensgebieden een onvoldoende scoren. 
 
Tabel 4.55 Aantal onvoldoendes (≤6) voor de kwaliteit van leven op 

levensgebieden (%) 
Cohort Geen ≤6 1keer ≤6 2-5 keer ≤6 6-9 keer ≤6 
1 49.7 23.6 23.7 3.0 
2 48.1 18.3 25.2 8.4 
3 57.6 14.1 22.1 6.3 
4 55.5 16.9 20.9 6.7 
5 52.7 16.5 24.5 6.3 
6 49.9 20.5 25.2 4.4 

 

 
Het merendeel van de veteranen (77.4%) geeft aan op geen enkel levensgebied een 
behoefte aan ondersteuning te hebben. De anderen noemen in ongeveer de helft van de 
gevallen (46.3%) één levensgebied, een derde (32.3%) noemt twee of drie 
levensgebieden. Van degenen die aangeven dat zij behoefte aan ondersteuning hebben, 
geeft het merendeel aan dat dit op één levensgebied is (tabel 4.56). Het gemiddelde 

                                                
12  De score voor cohort 1 is vertekend, vanwege de vele missende waarden, als gevolg van een fout in de 

papieren vragenlijst (zie paragraaf 4.1.3). 
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varieert van 2.0 tot 2.5. De mediaanscore geeft aan dat 50% op 1 tot 2 levensgebieden 
een behoefte aan ondersteuning heeft. De anderen hebben er meer, sommigen op 
(vrijwel) alle levensgebieden. 
 
Tabel 4.56 Gemiddeld aantal behoeften aan ondersteuning 
Cohort Gemiddeld Modus Mediaan Min Max 
1 2.5 1 1 1 9 
2 2.5 1 2 1 9 
3 2.2 1 2 1 8 
4 2.5 1 2 1 9 
5 2.5 1 2 1 9 
6 2.0 1 1 1 7 

 

Samengevat kan worden vastgesteld dat het oordeel over de kwaliteit van leven op de 
negen levensgebieden gemiddeld positief is, maar dat een deel van de veteranen een 
laag cijfer geeft13. Hoewel dat soms voor een kwart van alle veteranen geldt, blijft de 
behoefte aan ondersteuning beperkt. Alleen bij het lichamelijk en psychisch functioneren 
en de financiële situatie zijn deze percentages wat hoger. Niet iedereen die 
ondersteuning wil hebben, krijgt die overigens ook. Hierop wordt in paragrafen 4.5 en 
4.6 nader ingegaan. 
 
Naast de vragen over de negen levensgebieden is aan de veteranen ook gevraagd om 
aan te geven hoe zinvol zij hun leven ervaren en hoe tevreden zij daarmee zijn. De 
zinvolheid van het leven wordt gemiddeld positief beoordeeld. Evenals bij de 
levensgebieden geeft – met uitzondering van cohort 1 – bijna een vijfde een ‘6’ of lager. 
Datzelfde blijkt ook bij de tevredenheid over de zinvolheid van het leven. Gemiddeld 
worden dikke voldoendes gegeven, maar tot een vijfde geeft een lager cijfer. Tot slot is 
ook nog een rapportcijfer gevraagd voor het leven dat men op dit moment leidt. Ook hier 
weer blijkt men gemiddeld positief te oordelen, maar is er een beperkte groep die laag 
scoort (zie tabellen 6 t/m 8 in Bijlage 4). 
 
De behoefte aan ondersteuning op levensgebieden kan vele oorzaken hebben. Zo kan 
een behoefte aan ondersteuning bij het lichamelijk functioneren worden veroorzaakt door 
ouderdom. In de vragenlijst is specifiek gevraagd of een eventuele behoefte aan 
ondersteuning samenhangt met de uitzending(en) die men heeft gehad. Veteranen in 
cohort 1 geven in bijna 80% van de gevallen aan dat dit niet het geval is (tabel 4.57). 
Voor de andere cohorten is dat ongeveer de helft. Dus in de helft van de gevallen wordt 
er door de veteraan een verband gelegd tussen uitgezonden zijn geweest en de behoefte 
aan ondersteuning nu. 
 
  

                                                
13  Er zijn geen vergelijkbare gegevens bekend voor de ‘gemiddelde’ Nederlandse bevolking. Bij onderzoek 

onder personen die kortdurende ambulante hulpverlening kregen vanuit de geestelijke gezondheidszorg 
kwam naar voren dat rond 50% een cijfer ≤6 gaf voor de kwaliteit van leven op de levensgebieden 
(Wijngaarden B van, Meije D, Fotiadis, L, Wennink HJ, Kok I (2008). Kwaliteit van leven en vervulling van 
zorgwensen: De ontwikkeling van de Quality of Life and Care (QoLC) vragenlijst. Utrecht: Trimbos-
instituut). 
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Tabel 4.57 Samenhang tussen de behoefte aan ondersteuning en de 
uitzending(en) 

Cohort ja % deels % nee % 
1 3 1.8 30 18.4 130 79.8 
2 29 21.3 45 33.1 62 45.6 
3 8 8.1 46 46.5 45 45.5 
4 6 6.4 38 40.4 50 53.2 
5 4 4.0 47 47.5 48 48.5 
6 10 12.0 37 44.6 36 43.4 
Totaal 60  243  371  

 
 

4.4  Risicofactoren voor de ervaren kwaliteit van leven en 
subjectieve behoeften aan ondersteuning 

 
• Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van (psychische) klachten bij veteranen?  
• Wat is de relatie tussen enerzijds de zorgbehoefte en het zorggebruik en anderzijds de 

sociodemografische kenmerken van de veteraan? 
 

4.4.1 Mogelijke risicofactoren voor kwaliteit van leven en zorgbehoefte 

In hoofdstuk 2 werd al besproken welke achtergrondkenmerken mogelijke risicofactoren 
zijn voor het ontstaan van klachten. Het ging hierbij vooral om psychische klachten. 
Onderzocht is in hoeverre er in deze studie een samenhang is tussen 
achtergrondkenmerken en – in dit geval – ervaren kwaliteit van leven en zorgbehoefte. 
De samenhang met daadwerkelijk zorggebruik blijft hierbij achterwege. Het percentage 
veteranen dat ondersteuning ontvangt is gering (zie paragraaf 4.3), waardoor statistische 
analyses weinig zin hebben. In paragraaf 4.4.3 wordt wel een kwalitatieve analyse 
gepresenteerd op de groep veteranen die uitzendingsgerelateerde klachten heeft en 
hiervoor al dan niet (professionele) ondersteuning ontvangt. 
 
De analyses zijn uitgevoerd op de uitkomsten op alle levensgebieden. Er wordt dus 
breder gekeken dan alleen naar psychische klachten. De uitkomsten betreffen de ervaren 
kwaliteit van leven op alle negen levensgebieden en de eventuele behoefte aan 
ondersteuning op die gebieden. Ook is het rapportcijfer over het leven dat men op dit 
moment leidt in de analyses meegenomen. Achtergrondkenmerken zijn: 
• Geslacht 
• Leeftijd (R)14 
• Krijgsmachtdeel (R) 
• Rang bij het verlaten van de dienst (R) 
• Laatste dienstverband (R) 
• Aantal missies 
• Leeftijd bij (eerste) uitzending 
• Al dan niet dienstplichtig bij de (eerste) uitzending 
• Hoe lang in actieve dienst gebleven na (laatste) missie (R) 
• Aangesloten bij een organisatie voor veteranen 

                                                
14  Achtergrondkenmerken die in de literatuur als mogelijke risicofactoren worden aangemerkt, zijn 

aangegeven met (R). 
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• Deelname aan reünie of veteranendag 
• In bezit van veteranenpas (R) 
• Burgerlijke staat (R) 
• Samenstelling huishouden (R) 
• Betaalde arbeid (R) 
• Hoogst voltooide opleiding (R) 
• Netto huishoudinkomen (R) 
• Invloed van uitzending(en) op het leven 
• Terug verlangen naar uitzending(en) 
• Steun nodig gehad bij overgang naar het leven thuis 
• Reactie vanuit de omgeving bij terugkomst (R) 
• Frustratie (R) 
• Voldoening (R) 
• Kameraadschap (R) 
• Schaamte (R) 
• Potentiele steun (R) 
• Feitelijke steun (R) 
• Wederzijds bezoek (R) 
 
De uitkomstmaten zijn: 
• De kwaliteit van leven op de negen levensgebieden 
• De totale kwaliteit van leven over alle levensgebieden samen 
• Het aantal levensgebieden waarop voor de kwaliteit van leven een onvoldoende wordt 

gegeven (≤6) 
• Het aantal levensgebieden waarvoor een behoefte aan ondersteuning is 
• Het rapportcijfer over de kwaliteit van het huidige leven 
 

4.4.2  Univariate verbanden tussen achtergrondkenmerken en kwaliteit van 
leven en zorgbehoefte 

 
De samenhang tussen deze achtergrondkenmerken en de ervaren kwaliteit van leven op 
de negen levensgebieden is per cohort weergegeven in de tabellen 1 t/m 6 in Bijlage 7. 
In deze tabellen is tevens opgenomen hoe zinvol men het leven vindt, hoe tevreden men 
daarmee is en het rapportcijfer over hoe men het huidige leven ervaart. 
 
Voor cohort 1 worden diverse verbanden gevonden. Van de risicofactoren die bekend zijn 
uit de literatuur komen, (sociale) steun, hoogte van het inkomen en burgerlijke staat 
terug. (Betaalde arbeid is niet van toepassing voor dit cohort). Degenen die (gehuwd) 
samenwonen met een partner, scoren hoger op vrijwel alle levensgebieden en de vragen 
over de zinvolheid van het leven. Dat geldt ook voor de hoogte van het inkomen en de 
huidige ontvangen sociale steun. Er zijn negatieve verbanden met de vraag of men 
indertijd bij terugkeer behoefte had aan ondersteuning om weer in de gewone 
maatschappij terug te keren, en de mate waarin de uitzending(en) het leven van de 
veteraan nadien negatief heeft beïnvloed. Er is ook een samenhang met de ervaringen 
tijdens de missies: kameraadschap en voldoening hebben een positief effect, schaamte 
en frustratie een negatief effect op veel levensgebieden. Deze achtergrondvariabelen 
hebben dus een algemeen effect op de beleving van de kwaliteit van leven op (vrijwel) 
alle levensgebieden. Degenen die meer missies hebben meegemaakt scoren wat slechter 
op een aantal levensgebieden. Het gaat hier om een kleine specifieke groep; verreweg de 
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meesten zijn één keer uitgezonden geweest. Voor het overige zijn er wat enkelvoudige 
verbanden, zoals tussen het hebben van een hogere leeftijd en de kwaliteit van leven van 
het zelfstandig functioneren en persoonlijke relaties.  
 
De relatie tussen de ervaren kwaliteit van leven en de achtergrondvariabelen is sterker 
voor cohort 2. Een hoger inkomen en het hebben van betaald werk is positief gerelateerd 
met alle levensgebieden en de ervaren zinvolheid van het leven. Dat geldt ook voor de 
sociale steun. Alle vier factoren voor de ervaringen tijdens de missies hangen samen met 
de kwaliteit van leven op alle levensgebieden, positief voor kameraadschap en 
voldoening, negatief voor schaamte en frustratie. Er zijn ook verbanden met de 
behoeften aan steun bij terugkomst (negatief), de mate waarin de missie(s) het leven 
(zeer) negatief hebben beïnvloed (negatief), en de wijze waarop de omgeving van de 
veteraan reageerde op deze missie(s). Degenen die indertijd een positieve reactie uit hun 
omgeving kregen, ervaren op dit moment een hogere kwaliteit van leven op alle 
levensgebieden. Verder worden er positieve verbanden gevonden met (eerste) uitzending 
op hogere leeftijd, en met aangesloten zijn bij een veteranenorganisatie, het deelnemen 
aan bijeenkomsten en het hebben van een veteranenpas. In dat geval wordt de kwaliteit 
van leven op een aantal gebieden negatiever beoordeeld. De bekende risicofactoren 
burgerlijke staat/samenstelling huishouden hebben vooral een positief verband met de 
sociale contacten. 
 
In cohort 3 is de samenhang tussen achtergrondvariabelen en ervaren kwaliteit van leven 
nog sterker. Hierbij is er sprake van een relatie met alle levensgebieden, dus met een 
algemeen ervaren kwaliteit van leven. Ook hier weer betreft het de ervaringen in de 
missies, de sociale steun, de ontvangst bij terugkomst, de steun die men daarbij nodig 
had en de invloed op het leven nadien. Ook een hoger inkomen en een betaalde baan 
hangen weer met de kwaliteit van leven samen. Ook de relatie met de risicofactor 
burgerlijke staat/samenstelling huishouden is in deze cohort sterker dan in de 
voorgaande. Gehuwd zijn of samenwonend hangt positief samen met de ervaren kwaliteit 
van leven. Dit geldt ook voor het uitgezonden zijn geweest op een wat latere leeftijd. 
Ook de huidige leeftijd hangt met de kwaliteit van leven samen; oudere veteranen in dit 
cohort scoren hier positiever op. In dit cohort spelen ook kenmerken van de uitzending 
mee op een aantal levensgebieden. Gediend hebben bij de landmacht hangt onder meer 
samen met een lagere ervaren kwaliteit voor het psychisch functioneren en voor 
persoonlijke relaties. Dat geldt ook voor degenen die als dienstplichtige uitgezonden zijn 
geweest en binnen een jaar na de missie de actieve dienst hebben verlaten. 
 
Ook cohort 4 geeft een vergelijkbaar beeld. Naast de ervaringen tijdens de missie, de 
sociale steun, de omstandigheden bij terugkomst, de burgerlijke staat (gescheiden zijn 
heeft een negatieve relatie met kwaliteit van leven), een hoger inkomen, hogere huidige 
leeftijd en hogere leeftijd bij uitzending, spelen in dit cohort kenmerken van het 
dienstverband een rol. Degenen die in de marine hebben gediend oordelen positiever 
over een aantal levensgebieden, in tegenstelling tot degenen die dienden bij de 
landmacht. Ook het soort dienstverband en de rang spelen een rol. Degenen met een 
tijdelijk dienstverband en degenen met een lagere rang bij het verlaten van de dienst 
scoren lager. 
 
Cohort 5 geeft een beeld vergelijkbaar met dat van cohort 4. Alleen zijn de onderlinge 
verbanden hier nog iets sterker. Ook cohort 6 is vergelijkbaar met cohort 5, alleen 
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minder sterk. Zo lijkt bijvoorbeeld het hebben van een hoger inkomen en/of een betaalde 
baan minder van invloed te zijn op de ervaren kwaliteit van leven. 
 
Samengevat is er door de cohorten een lijn zichtbaar van achtergrondvariabelen die van 
invloed zijn op de ervaren kwaliteit van leven. Het oudste cohort is daarbij wat afwijkend 
van de rest. Er is minder samenhang met de achtergrondvariabelen. De door veteranen 
ervaren huidige kwaliteit van leven wordt vooral bepaald door de hoogte van het 
inkomen, de ervaren sociale steun en de burgerlijke staat, hoewel ook elementen van de 
missies een rol lijken te spelen, zowel de ervaringen bij terugkomst als de ervaringen 
tijdens de missies. Bij de andere cohorten is er sprake van een toename van het aantal 
verbanden met achtergrondvariabelen, vooral met de sociale steun, de ervaringen in de 
missies, de ervaringen bij terugkomst, burgerlijke staat, werk en inkomen. Bij de latere 
missies spelen meer kenmerken van de uitzendingen mee, zoals de leeftijd waarop men 
werd uitgezonden, het krijgsmachtdeel, het dienstverband en de rang. Veel van de 
samenhangen gelden voor (vrijwel) alle levensgebieden. Er lijkt dus eerder sprake te zijn 
van een samenhang met de totale kwaliteit van leven dan met specifieke gebieden. 
 
De relatie tussen de achtergrondvariabelen en het aantal levensgebieden waarop men 
ondersteuning wil hebben is weergegeven in tabellen 7 t/m 12 in Bijlage 7. Het aantal 
verbanden tussen de achtergrondvariabelen en de behoeft aan ondersteuning is beperkt 
in cohort 1. Degenen met een lager inkomen hebben vaker een behoefte aan 
ondersteuning. Er worden ook verbanden gevonden met veel missies en nooit gehuwd 
zijn, maar in beide gevallen betreft het slechts een enkeling (respectievelijk N=6 en 
N=5). De ervaringen tijdens de missie(s) en de huidige sociale steun spelen nauwelijks 
een rol. Als wordt gekeken naar het totale aantal behoeften op levensgebieden, dan 
blijven 5> uitzendingen, inkomen en voldoening als samenhangende variabelen over. De 
zes veteranen met >5 uitzendingen hebben op gemiddeld 5.7 levensgebieden een 
behoefte aan ondersteuning. Degenen die een lager inkomen hebben, melden vaker een 
behoefte aan ondersteuning. Hoewel voldoening op de onderscheiden levensbehoefte 
alleen samenhangt met zelfstandig functioneren, is er wel een relatie met het totaal 
aantal behoeften; meer voldoening hangt samen met minder behoeften aan 
ondersteuning. 
 
Bij cohort 2 is er sprake van meer samenhang met achtergrondvariabelen. Deze 
samenhang lijkt sterk op die met de ervaren kwaliteit van leven. Variabelen als sociale 
steun, ervaringen tijdens de missies, inkomen, betaald werk, en ervaringen bij 
terugkomst spelen hier weer een rol. Ook het lidmaatschap van een 
veteranenorganisatie, deelname aan bijeenkomsten en het hebben van een veteranenpas 
spelen een rol bij het lichamelijk, zelfstandig en psychisch functioneren, en bij 
persoonlijke relaties, dagbesteding en vrijetijd. Deze variabelen hangen ook samen met 
het totaal aantal behoeften aan ondersteuning. Van de ervaringen tijdens de missie zijn 
vooral frustratie en schaamte van belang, van de ervaringen na de missie de benodigde 
steun en een negatieve invloed op het leven. Ook betaald werk en de hoogte van het 
inkomen doet mee. Tenslotte is er een verband met de leeftijd waarop men is 
uitgezonden. 
 
Evenals bij de kwaliteit van leven zijn de onderlinge verbanden in cohort 3 sterker dan 
die in de voorgaande cohorten. Bij de onderscheiden levensgebieden spelen huidige 
leeftijd, krijgsdeel, leeftijd bij eerste uitzending en burgerlijke staat weer een rol, naast 
het vaste rijtje: werk en inkomen, ervaringen tijdens en na de missies en sociale steun. 
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Wat betreft het totale aantal behoeften aan ondersteuning hangen deze 
achtergrondkenmerken ook weer vaker samen. Er wordt ook een verband gevonden met 
het moment van dienst verlaten; degenen die binnen een jaar vertrokken zijn, melden 
meer behoeften aan ondersteuning. 
 
Cohort 4 geeft een wat ander beeld te zien. Per onderscheiden levensgebied is het 
bekende patroon te zien, in dit geval aangevuld met een rol voor een hogere huidige 
leeftijd en een hogere leeftijd bij uitzending (minder behoefte), lager opgeleid zijn (meer 
behoefte), krijgsdeel (meer behoefte indien gediend bij de landmacht), een contract voor 
bepaalde tijd (meer behoefte) en de dienst binnen een jaar verlaten hebben (meer 
behoefte). Als gekeken wordt naar het totaal aantal behoeften blijken sommige 
variabelen die op onderscheiden levensgebieden een samenhang vertonen dat niet meer 
doen bij het totaal, zoals opleiding, negatieve reacties vanuit de omgeving en frustratie. 
 
Cohort 5 vertoont de meeste samenhang met achtergrondvariabelen. Ook hier weer de 
bekende rij variabelen, zowel bij de onderscheiden levensgebieden als bij het totaal 
aantal behoeften. Kenmerken van de uitzending spelen hier ook een rol; gediend hebben 
bij de landmacht, een lagere rang en een contact voor bepaalde tijd hangen samen met 
meer behoeften aan ondersteuning. 
 
Het aantal samenhangen in cohort 6 is weer kleiner. Dat geldt voor sociale steun en 
ervaringen tijdens de missie, het hebben van betaald werk en de hoogte van het 
inkomen. Het nodig hebben van steun, negatieve reacties vanuit de omgeving en een 
negatieve invloed op het leven hangen wel samen met afzonderlijke levensgebieden, 
maar niet met het totaal aantal behoeften. Dit totaal hangt samen met het lid zijn van 
een veteranenorganisatie en/of het hebben van een veteranenpas (minder behoefte), 
alleenstaand zijn en/of lager opgeleid (meer behoefte) en een gevoel van voldoening en 
potentiele steun (minder behoefte). 
 
Samengevat is er een overeenkomst tussen de ervaren kwaliteit van leven en de 
behoeften aan ondersteuning, wat betreft de samenhang met achtergrondvariabelen. De 
samenhang met de behoefte aan ondersteuning op levensgebieden varieert per cohort. 
Deze samenhang is het sterkst in cohort 5 en minder in cohorten 1 en 6. In vrijwel alle 
cohorten komt een vast rijtje variabelen naar voren die samenhangen met de behoeften. 
 

4.4.3 Het belang van achtergrondkenmerken voor van kwaliteit van leven en 
zorgbehoefte 

Met multipele regressieanalyses is onderzocht in hoeverre de achtergrondkenmerken in 
samenhang met elkaar van belang zijn voor de ervaren kwaliteit van leven en de 
behoefte aan ondersteuning op levensgebieden. Daarbij zijn dezelfde 
achtergrondkenmerken meegenomen als bij de eerdere analyses. De vragen over 
dienstplicht en dienstverband bij verlaten dienst zijn hiervoor samengevoegd tot één 
variabele. Dit geldt ook voor over burgerlijke staat en huishouden. Bij de vragen over 
arbeidspositie en krijgsmachtdeel waren meerdere antwoorden mogelijk. Deze zijn 
teruggebracht tot één categorie. Bijvoorbeeld betaald werkzaam zijn én in opleiding is 
opgevat als betaald werkzaam. 
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In eerste instantie zijn de regressieanalyses per cohort apart uitgevoerd. De uitkomsten 
hiervan zijn weergegeven in Bijlage 8. De percentages verklaarde variantie per cohort en 
per levensgebied zijn samengevat in tabel 4.58. Het percentage verklaarde variantie 
geeft aan hoe sterk de achtergrondkenmerken samenhangen met de uitkomstmaat (van 
0% tot 100%). De percentages verschillen tussen de cohorten. Het verband tussen de 
achtergrondkenmerken en de uitkomstmaten is over het algemeen het zwakst voor 
cohort 1, variërend van 10% (lichamelijk functioneren) tot 30% (alle levensgebieden 
samengenomen). Ook zijn de percentages lager in cohort 6, vooral wat betreft het 
lichamelijk en zelfstandig functioneren. In cohort 5 kan de kwaliteit van leven het beste 
uit de achtergrondkenmerken worden verklaard, met percentages van 30% (lichamelijk 
functioneren) tot ruim 60% (alle levensgebieden samengenomen).  
 
Tabel 4.58 Percentages verklaarde variantie (multipele regressie analyses) 

 Cohort 
 1 2 3 4 5 6 

Lichamelijk functioneren 9.8 31.8 31.8 29.7 30.4 14.1 
Zelfstandig functioneren 16.8 31.4 33.3 39.0 39.1 14.1 
Psychisch functioneren 15.9 37.7 40.5 35.0 35.7 37.8 
Woonsituatie 14.8 17.5 33.0 27.3 31.6 24.2 
Dagbesteding 16.3 39.8 44.4 34.1 52.2 24.0 
Financiële situatie 26.7 43.8 43.9 36.6 50.7 29.3 
Sociale contacten 19.6 49.2 49.3 45.0 45.4 44.7 
Persoonlijke relaties 20.3 43.1 38.6 32.8 44.0 37.6 
Vrijetijdsbesteding 16.1 34.1 33.6 36.9 33.9 28.3 
Alle levensgebieden 30.4 55.3 55.4 54.3 63.0 45.8 
Levensgebieden ≤ 6 32.6 51.9 50.7 54.0 61.1 43.6 
Rapportcijfer leven 25.5 40.1 48.7 40.9 48.7 40.4 
Aantal behoeften 15.8 31.4 48.6 22.0 47.8 21.7 

 
 
Ondanks deze verschillen is er tussen de cohorten een overlap in de kenmerken die met 
de kwaliteit van leven samenhangen. Sociale steun, in de vorm van wederzijds bezoek en 
potentiele steun, hangt met veel levensgebieden samen. Dat geldt ook voor steun nodig 
hebben gehad bij terugkomst van de missie. Andere veel voorkomende kenmerken zijn 
economisch van aard (hoogte van het inkomen, werkloos of arbeidsongeschikt zijn). 
Verder spelen de ervaringen tijdens de missie een rol. Zowel de ‘negatieve’ als ‘positieve’ 
ervaringen hangen vaak samen met de uitkomstmaten. In Bijlage 9 zijn per cohort per 
levensgebied de voorspellende achtergrondkenmerken weergegeven. 

De multipele regressieanalyse is ook uitgevoerd op het totale bestand, om op deze wijze 
te onderzoeken wat de ‘rode draad’ is, de kenmerken die in elk cohort een rol spelen. 
Vanwege het afwijkende karakter van cohort 1 is dit cohort buiten beschouwing gelaten. 

De multipele regressie-analyses zijn voor twee referentiecohorten uitgevoerd. In eerste 
instantie is cohort 2 als referentiecohort gekozen. Voor de referentiecategorieën van de 
dummy variabelen zijn de meest voorkomende in dat cohort genomen, dus een 
herkenbare representant van het cohort. De analyse is ook uitgevoerd met cohort 6 als 
referentiecategorie, de ‘gemiddelde’ meest recente veteraan (tabel 4.59).  
 



68 
 

Tabel 4.59 Referentiecohorten 
Cohort 2 als referentie Cohort 6 als referentie 
• Dienstplichtig 
• Samenwonend met partner en kinderen 
• Betaald werkzaam 
• Gediend bij landmacht 
• Man 
• Dienst meteen verlaten na uitzending 
• Positieve reactie vanuit de omgeving 
• Als soldaat de dienst verlaten 
• Een keer uitgezonden geweest 

• Contract voor onbepaalde tijd 
• Samenwonend met partner 
• Betaald werkzaam 
• Gediend bij landmacht 
• Man 
• Dienst na 3 jaar verlaten 
• Positieve reactie vanuit de omgeving 
• Als korporaal de dienst verlaten 
• Twee keer uitgezonden geweest 

 
 
Beide analyses leiden tot vrijwel dezelfde oplossingen. Deze zijn eveneens weergegeven 
in bijlage 9. In tabel 4.60 zijn de uitkomsten samengevat. 
 
Tabel 4.60 Percentage verklaarde varianties voor het totale bestand, exclusief 

cohort 1 (multipele regressieanalyse) 
 N 

voorspellers 
COHORT 2 
referentie 

N 
voorspellers 

COHORT 6 
referentie 

Lichamelijk functioneren 15 28.7 13 28.2 
Zelfstandig functioneren 12 30.7 12 30.7 
Psychisch functioneren 13 36.3 13 36.3 
Woonsituatie 14 22.4 15 22.6 
Dagbesteding 15 37.3 15 37.3 
Financiële situatie 14 38.1 14 38.1 
Sociale contacten 13 45.3 12 44.3 
Persoonlijke relaties 13 38.2 13 38.2 
Vrijetijdsbesteding 10 32.1 10 32.1 
Alle levensgebieden 14 54.2 14 54.2 
Levensgebieden ≤ 6 16 51.0 15 51.0 
Rapportcijfer leven 15 41.5 13 41.5 
Aantal behoeften 13 32.5 13 32.5 

 
De kwaliteit van leven op de levensgebieden en het aantal behoeften aan ondersteuning 
hangen samen met 10 tot 16 achtergrondkenmerken. Ook bij deze analyse is er weer 
sprake van kenmerken die met meerdere levensgebieden en/of met de behoefte aan 
ondersteuning samenhangen. De verklaarde variantie varieert per levensgebied. Het 
verband met de kwaliteit van leven van de woonsituatie is beperkt (22%), en ook de 
andere verklaarde varianties zijn bescheiden (30-40%). Het verband tussen de 
achtergrondkenmerken, de kwaliteit van alle levensgebieden samen, en het aantal 
levensgebieden waarop een onvoldoende wordt gescoord, is het sterkst (ruim 50%). De 
tabel met alle belangrijke achtergrondkenmerken zijn opgenomen in tabel 4.61. 
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Tabel 4.61 Voorspellers voor levensgebieden en zorgbehoeften 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Potentiele steun + + + + + + + + + + - + - 
Positieve invloed op leven + + +  + + + + + + - + - 
Arbeidsongeschikt - - - - - - - - - - + - + 
Wederzijds bezoek + + + + + + + + + + - + - 
Werkloos - - - - - - -   - + - + 
Frustratie -  -   - -  - - + -  
Steun nodig gehad bij terugkomst - - -  -  - -  - + - + 
Terugverlangen naar die tijd - - -  - -  - - - +  + 
Schaamte  -  - -   - - -  - + 
Leeftijd bij eerste uitzending +  +  +   + + + - +  
Kameraadschap  + +   +  +  + - +  
Contract voor bepaalde tijd  -  -  -    - + - + 
Netto inkomen  +   + +    + + + - 
Voldoening +   + +  +  +   +  
Alleenstaand +   -    -    - + 
Reactie omgeving zeer positief   + +    +  +    
Opleidingsniveau + + +    -       
              
Werkend als vrijwilliger -    -      +   
Cohort 3     +      - +  
Cohort 5    -   -       
Huidige leeftijd    + +         
Reservist bij verlaten dienst   +    +       
Op dit moment in opleiding    -  -        
Houder veteranenpas      +   +     
Alleenstaande ouder        -    -  
Reactie omgeving negatief           +  + 
Wonend anders    -          
Gepensioneerd     -         
Vrouw -             
Contract voor onbepaalde tijd       +       
Deelnemer veteranendag       +       
Cohort 6 +             
In opleiding    +          
Drie keer uitgezonden      -        
Vijf keer uitgezonden      -        
Onderofficier bij verlaten dienst        +      
Korporaal bij verlaten dienst           -   
Feitelijke steun             + 

+ positieve correlatie met uitkomstmaat 
- negatieve correlatie met uitkomstmaat 
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4.3.4 Risicoprofielen 

Uit de analyse op het totale bestand blijkt dat een aantal achtergrondkenmerken voor 
meer dan één levensgebied voorspellend zijn. Uit deze achtergrondkenmerken is een 
selectie gemaakt, gebaseerd op het aantal keer dat zij een voorspeller zijn van kwaliteit 
van leven, het rapportcijfer voor het huidige leven en/of het aantal levensgebieden 
waarop iemand ondersteuning nodig heeft. Als afkappunt is gekozen voor kenmerken die 
voor vier of meer van deze uitkomstmaten voorspellend zijn (een derde van het aantal 
uitkomstmaten). Op deze wijze resteren 17 achtergrondkenmerken (tabel 4.62). Ook de 
kenmerken die in de aparte cohorten vaker als voorspeller voorkomen (drie keer of 
meer), zijn in de tabel opgenomen. Hoewel niet volledig, is er sprake van een redelijke 
dekking van de achtergrondkenmerken. In tabel 4.62 is ook de richting van de 
verbanden weergegeven. Een hogere score op ‘wederzijds bezoek’, bijvoorbeeld, 
voorspelt een hogere kwaliteit van leven. Werkloos zijn daarentegen voorspelt een lagere 
kwaliteit van leven. Op grond van deze 17 kenmerken kunnen risicoprofielen worden 
opgesteld, een simpele optelsom van risicofactor. Een lage score op wederzijds bezoek, 
alleenstaand én werkloos zijn, levert dan drie risicofactoren op. In het geval van 
schaalscores is voor het vaststellen van een ‘lage score’ als afkappunt de 25% ‘slechtste’ 
scores gekozen. Bijvoorbeeld, de gemiddelde score op ‘wederzijds bezoek’ is 2.6, en 25% 
van de veteranen scoort een 2.0 of lager. Dan is dit het afkappunt, en wordt een score 
van 2.0 of lager opgevat als een risicofactor. 
 

Tabel 4.62 Kenmerken die vier keer of meer kwaliteit van leven en/of 
zorgbehoefte voorspellen. 

Cohorten 
Voorspellers 

1 2 3 4 5 6  Tot Richting 

Wederzijds bezoek X X X X X X  X + 
Steun nodig gehad bij terugkomst X X  X X X  X - 
Netto inkomen X X X X X   X + 
Potentiele steun  X X X X X  X + 
Werkloos  X X X X X  X - 
Opleidingsniveau X X    X  X + 
Arbeidsongeschikt  X X X X   X - 
Frustratie  X X X X   X - 
Schaamte   X X  X  X - 
Positieve invloed op leven   X  X X  X + 
Leeftijd bij eerste uitzending   X   X  X + 
Kameraadschap   X   X  X + 
Voldoening   X  X   X + 
Terugverlangen naar die tijd     X X  X - 
Alleenstaand     X   X - 
Contract voor bepaalde tijd        X - 
Reactie omgeving zeer positief        X + 

 
 
In tabel 4.63 is het aantal risicofactoren per veteraan weergegeven, verdeeld over vier 
risicogroepen op basis van de spreiding in de uitkomsten. De meeste veteranen behoren 
tot een (zeer) lage risicogroep (minder dan 6 risicofactoren). Ongeveer een vijfde 
behoort tot de middelhoge risicogroep (7-9 risicofactoren), en een kleine groep (ruim 
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3%) behoort tot de hoge risicogroep (10 of meer risicofactoren). Door de cohorten heen 
zijn deze verhoudingen redelijk constant. Wel lijkt er door de jaren heen sprake te zijn 
van een afname van de hoge risicogroep. 
 
Tabel 4.63 Risicogroepen voor kwaliteit van leven 

 Totaal Cohort (%) 
Risicogroep N risico N % 1 2 3 4 5 6 

Zeer laag 0-3 788 28.0 17.8 28.4 31.6 29.2 32.3 32.7 
Laag 4-6 1359 48.3 53.1 41.8 49.6 49.2 48.1 48.2 

Middelhoog 7-9 575 20.4 26.5 25.3 14.5 17.8 17.0 18.0 
Hoog 10-15 92 3.3 2.6 4.5 4.3 3.8 2.7 1.1 

 
De vraag is in hoeverre het behoren tot een risicogroep zich uit in de kwaliteit van leven 
op levensgebieden en het rapportcijfer voor het huidige leven. Er blijkt een direct en 
significant verband te bestaan. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen lage risicogroepen 
en de (middel)hoge risicogroepen (tabel 4.64). 
 
Tabel 4.64 Gemiddelde rapportcijfers per risicogroep voor kwaliteit van leven 

en huidige leven als geheel 
 Levensgebieden  
Risicogroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Leven 

Zeer laag 7.9 9.0 8.3 8.8 8.4 8.1 8.2 8.6 8.3 8.4 
Laag 7.4 8.5 7.6 8.4 8.0 7.5 7.6 8.2 7.9 7.8 

Middelhoog 6.5 7.8 6.4 7.9 7.2 6.5 6.6 7.2 7.0 6.8 
Hoog 5.1 6.0 4.8 6.5 5.1 4.6 4.9 5.7 5.2 5.0 

 
 
De hoge risicogroep geeft op vrijwel alle gebieden gemiddeld een (dikke) onvoldoende, 
terwijl de zeer lage risicogroep gemiddeld een acht of hoger scoort. Bij de lage 
risicogroep is er sprake van ruime voldoendes. De rapportcijfers voor de middelhoge 
risicogroep zijn lager, maar nog wel net voldoende, en nog steeds anderhalve tot twee 
punten hoger dan de hoge risicogroep. 
 
Deze verschillen komen ook duidelijk naar voren bij het aantal levensgebieden waarop 
een veteraan aangeeft behoefte aan ondersteuning te hebben (tabel 4.65). In de hoge 
risicogroep is er significant meer behoefte aan ondersteuning. Dat geldt met name voor 
de ervaren kwaliteit van het psychisch functioneren. Meer dan de helft van de veteranen 
in deze groep heeft behoefte aan ondersteuning. Ook middelhoge risicogroep scoort hier 
relatief hoog. 
 
Tabel 4.65 Percentage veteranen met behoefte aan ondersteuning per 
risicogroep 
 Levensgebieden 
Risicogroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zeer laag 7.4 1.5 2.2 0.8 0.7 1.4 0.4 0.3 0.7 
Laag 11.8 3.7 8.8 2.2 2.9 6.1 2.1 1.5 2.1 

Middelhoog 24.4 12.1 26.2 6.7 10.3 17.9 6.5 7.6 6.2 
Hoog 45.2 29.5 53.2 20.0 40.0 47.6 24.7 26.6 22.5 
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Op grond van deze analyses kan worden vastgesteld dat in ruim 3% van de gevallen er 
sprake is van een hoge risicogroep die een lage kwaliteit van leven aanvaart en meer 
behoefte heeft aan ondersteuning. Daarnaast is er nog een middelhoge risicogroep die 
ongeveer 20% van het geheel uitmaakt, waarvoor geldt dat ze matig tevreden zijn over 
hun kwaliteit van leven en ook relatief meer behoefte aan ondersteuning hebben. De 
resterende 75% ervaart gemiddeld een goede kwaliteit van leven en heeft slechts in een 
beperkte mate behoefte aan ondersteuning. 
 

4.4 Professionele ondersteuning 

• Hangen eventuele subjectieve zorgbehoeften samen met de uitzending? 
• Van welke professionele hulp/ondersteuning maken veteranen gebruik en hoe werden 

zij naar deze hulp/ondersteuning verwezen? 
• Indien een veteraan professionele hulp of ondersteuning ontvangt, hoe waardeert hij 

deze hulp of ondersteuning? 

4.4.1 Uitzendgerelateerde behoefte aan ondersteuning 

Bij het vaststellen van de ervaren kwaliteit van leven en eventuele behoeften aan 
ondersteuning is zo breed mogelijk naar de levensgebieden gekeken. Een lage kwaliteit 
van leven bij lichamelijk functioneren kan zijn veroorzaakt door een incident tijdens de 
missie, maar bijvoorbeeld ook ‘gewoon’ door ouderdom, een ongeval of een infectie. Er is 
in de vragenlijst geen direct verband gelegd met de missie(s). Bij het vaststellen van 
risicoprofielen bleek dat 10 van de 17 achtergrondkenmerken direct samenhangen met 
de missie(s) en dienstverband (zoals de vragen over ervaringen, de leeftijd van 
uitzending en de behoefte aan steun bij terugkomst). De overige kenmerken kunnen niet 
direct worden gekoppeld aan de missie(s), zoals hoogte van het inkomen of werkloos 
zijn. In de vragenlijst is in het algemeen gevraagd in hoeverre een behoefte aan 
ondersteuning door de veteraan gerelateerd wordt aan de uitzending. Hierbij is niet naar 
een specifiek levensgebied gevraagd, maar meer in het algemeen. Met uitzondering van 
cohort 1 gaf ongeveer de helft van de veteranen aan dat er sprake was van (deels) een 
samenhang tussen één of meer behoeften aan ondersteuning en uitgezonden zijn 
geweest. In cohort 1 was dit een kwart.  
 
Vergeleken met de vier risicogroepen bleek dat naarmate het aantal risicofactoren 
toeneemt, het percentage veteranen dat minstens één van deze behoeften (deels) aan 
de missie(s) verbindt, sterk toeneemt. Dit percentage varieert van nog geen vijfde in de 
zeer lage risicogroep tot meer dan driekwart in de hoge risicogroep. In de middelhoge 
risicogroep is het twee derde (tabel 4.66). 
 
Tabel 4.66 Samenhang tussen uitzendgerelateerde behoeften en risicogroepen 

(percentages) 
 Uitzendgerelateerd? 
Risicogroep Ja Nee 

Zeer laag 17.6 82.4 
Laag 32.0 68.0 

Middelhoog 62.2 37.8 
Hoog 78.7 21.3 
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4.4.2 Professionele ondersteuning 

In totaal 177 veteranen krijgen ondersteuning op levensgebieden, waarbij sprake is van 
een behoefte aan ondersteuning die gerelateerd is aan de missie(s). In 129 gevallen is er 
(ook) sprake van professionele ondersteuning, variërend van tien veteranen uit cohort 6 
tot 34 veteranen uit cohort 2. Dit betekent dat van de 2814 veteranen die de vragenlijst 
hebben ingevuld, 4.6% professionele hulp ontvangt (tabel 4.67). 
 
Tabel 4.67 Ondersteuning uit eigen omgeving of van een professional 
Cohort N eigen omgeving % professional % beide % 
1 38 18 47.4 16 42.1 4 10.5 
2 44 10 22.7 23 52.3 11 25.0 
3 32 6 18.8 19 59.4 7 21.9 
4 20 4 20.0 9 45.0 7 35.0 
5 29 6 20.7 19 65.5 4 13.8 
6 14 4 28.6 7 50.0 3 21.4 

 

Ook hier zijn weer grote en significante verschillen tussen de risicogroepen. Van de 
(zeer) lage risicogroepen krijgt nog niet de helft professionele hulp, ook al is minimaal 
één behoefte aan ondersteuning gerelateerd aan de missie(s). Van beide andere 
risicogroepen is dat 75-100% (tabel 4.68). Hoog risico houdt verband met meer 
behoeften aan ondersteuning, meer missiegerelateerde behoeften en meer professionele 
ondersteuning. 
 
Tabel 4.68 Samenhang tussen professionele ondersteuning en risicogroepen 

(percentages) 
 Professionele  

ondersteuning? 
Risicogroep Nee Nee 

Zeer laag 46.2 53.8 
Laag 40.4 59.6 

Middelhoog 75.9 24.1 
Hoog 100 0.0 

 
 
In het merendeel van de gevallen heeft de veteraan zelf of samen met een partner 
contact gezocht met de hulpverlening (tabel 4.69). 
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Tabel 4.69 Van wie komt het initiatief om ondersteuning te zoeken; aantal en 
(percentage) 

 Cohort 
 1 

N=25 
2 

N=34 
3 

N=25 
4 

N=15 
5 

N=25 
6 

N=11 
Zelf 10 

(40.0) 
21 

(61.8) 
11 

(44.0) 
10 

(66.7) 
15 

(60.0) 
5 

(45.5) 
Partner 6 

(24.0) 
5 

(14.7) 
5 

(20.0) 
1 

(6.7) 
2 

(8.0) 
2 

(18.2) 
Naaste 1 

(4.0) 
-- 1 

(4.0) 
1 

(6.7) 
2 

(8.0) 
1 

(9.1) 
Andere veteraan 3 

(12.0) 
-- 1 

(4.0) 
-- -- -- 

Huisarts 2 
(8.0) 

4 
(11.8) 

2 
(8.0) 

1 
(6.7) 

1 
(4.0) 

-- 

Andere hulpverlener -- 1 
(2.9) 

2 
(8.0) 

-- 2 
(8.0) 

-- 

Anders 3 
(12.0) 

3 
(8.8) 

3 
(12.0) 

2 
(13.3) 

3 
(12.0) 

3 
(27.3) 

 
 
Bij de aard van de hulpverlening is een onderscheid gemaakt tussen civiele en militaire 
hulpverlening. Wat betreft de civiele hulpverlening wordt de huisarts of bedrijfsarts het 
vaakst genoemd (85 keer), gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg (54 keer) en 
fysiotherapie (37 keer) (tabel 4.70).  
 
Tabel 4.70 Indien (mede) steun van een professional, welke civiele 

hulpverlening: aantal (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Cohort 

 1 
N=20 

2 
N=34 

3 
N=26 

4 
N=16 

5 
N=23 

6 
N=10 

Geen civiele hulpverlening 11 3 2 2 2 1 
Huisarts 20 20 14 5 9 2 
Bedrijfsarts 1 4 4 2 1 3 
Maatschappelijk werk 3 7 4 4 6 4 
Gemeentelijk loket 1 2 -- -- 2 -- 
Fysiotherapeut e.d. 8 9 9 4 5 2 
Geestelijke gezondheidszorg 3 9 12 11 12 3 
Verslavingszorg -- -- 1 -- 3 -- 
Nuldelijnsondersteuner -- 2 3 -- -- 1 
Veteranenhelper 3 7 2 4 3 2 
Anders 3 7 4 3 2 2 
Weet niet -- 2 1 -- -- -- 

 
 
Het merendeel van de veteranen krijgt geen militaire hulpverlening. Degenen voor wie 
dit wel geldt, krijgen hun hulp voornamelijk van De Basis (32 keer), het ABP (15 keer) en 
veteranenverbanden (21 keer) (tabel 4.71). 
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Tabel 4.71 Indien (mede) steun van een professional, welke militaire 
hulpverlening: aantal (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Cohort 
 1 

N=28 
2 

N=34 
3 

N=26 
4 

N=16 
5 

N=23 
6 

N=10 
Geen militaire hulpverlening 33 24 16 12 15 7 
Veteranenverbanden 8 5 5 -- 2 1 
De Basis 2 11 7 5 3 4 
Bedrijfsmaatschappelijk werk -- 1 -- -- 1 1 
Militaire GGZ -- 1 2 1 1 1 
Geestelijke verzorging -- 2 1 -- -- -- 
Militaire verslavingszorg -- -- 1 -- -- -- 
ABP zorgloket 3 7 5 -- -- -- 
Nuldelijnsondersteuners -- 3 1 -- -- 1 
Veteranenhelpers 1 4 -- -- 2 2 
Anders 1 3 1 1 1 -- 
Weet niet -- -- 3 -- 3 -- 

 

4.4.3 Kenmerken van degenen die wel en degenen die geen professionele hulp 
ontvangen 

Zoals in paragraaf 4.4.2 al werd aangegeven, is er vooral sprake van de hogere 
risicogroepen die gebruik maken van professionele hulp. Om een indruk te krijgen van 
deze groepen veteranen, zijn hun achtergrondkenmerken en zorgbehoeften vergeleken 
met de degenen mét een ondersteuningsbehoefte maar zonder professionele hulp en met 
de overige veteranen. Deze groepen worden in het vervolg respectievelijk ‘degenen met 
professionele hulp’ (N=129), ‘degenen zonder professionele hulp’ (N=174), en ‘overige 
veteranen’ (N=2511) genoemd. 
 
De vergelijkingen zijn op kwalitatief niveau uitgevoerd, waarbij de gegevens van de 
gehele groepen ‘degenen met professionele hulp’ en ‘degenen zonder professionele hulp’ 
zijn vergeleken met de cohortgegevens van de overige veteranen. De vergelijkingen zijn 
op ‘face value’ uitgevoerd en moeten daarom met terughoudendheid beschouwd worden. 
Opmerkelijke uitkomsten zijn slechts een indicatie dat er iets aan de hand is of zou 
kunnen zijn. 
 
Kenmerken van het dienstverband 
Degenen met professionele hulp hebben vooral gediend bij de Koninklijke Landmacht 
(82.2%). Dit percentage bedraagt voor degenen zonder professionele hulp 77.3 %. In 
vergelijking met de overige veteranen zijn dit hoge percentages. Alleen in cohort 2 
dienden meer veteranen bij de Koninklijke Landmacht (94.8%), in de overige cohorten 
varieerde het aantal tussen 39.8% en 65.1%. 
 
Degenen met professionele hulp waren bij de (eerste) uitzending gemiddeld twee jaar 
jonger dan degenen zonder professionele hulp (21.7 jaar versus 23.6 jaar). Bij de 
bespreking van de regressieanalyses bleek al dat een jongere leeftijd bij eerste 
uitzending een risicofactor is. Beide groepen zijn aan de jonge kant en vergelijkbaar met 
de gemiddelden van cohort 1 en 2 (20.1 en 21.6 jaar). Bij de overige cohorten is de 
gemiddelde leeftijd bij de eerste uitzending een paar jaar hoger (27.2 tot 29.2 jaar). 
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Het grootste deel van degenen met en degenen zonder professionele hulp is op missie 
geweest in het Midden-Oosten (respectievelijk 45.8% en 34.6%) en/of in het voormalige 
Joegoslavië (respectievelijk 44.1% en 45.9%). Opvallend is dat een kwart van degenen 
zonder professionele hulp (24.3%) in Azië (India, Pakistan, Cambodja en Afghanistan) op 
missie is geweest. Dit is 10% vaker dan degenen met professionele hulp (14.4%). 
 
Degenen met professionele hulp zijn vaker aangesloten bij één of meerdere verenigingen 
of organisaties voor (oud)militairen (51.7%), tegen 33.9% tot 42.2% in de cohorten 2 
t/m 6. Alleen de veteranen uit cohort 1 zijn hierbij vaker aangesloten (59.9%). Degenen 
zonder professionele hulp vallen in deze range, namelijk 42.2%. 
 
Meer dan de helft (52.5%) van degenen met professionele hulp neemt wel eens deel aan 
een bijeenkomst voor veteranen. Bij degenen zonder professionele hulp bedraagt dit 
percentage 41.1%. In cohort 1 en 2 is dat respectievelijk 75.1% en 51.0%, bij de 
overige cohorten varieert dat van 29.6% tot 37.2%.  
 
Sociodemografische kenmerken 
Degenen met én degenen zonder professionele hulp zijn iets vaker gescheiden 
(respectievelijk 16.2% en 16.1%) dan de overige veteranen (tussen 4.4% en 13.2%). 
Het gaat hier echter over kleine aantallen (respectievelijk 19 en 30 veteranen). Wat 
betreft de samenstelling van het huishouden valt op dat er wat meer alleenstaanden zijn 
bij degenen met en degenen zonder professionele hulp (respectievelijk 17.8% en 
18.4%). Ook hier gaat het weer om kleine aantallen (respectievelijk 21 en 34 
veteranen). In de cohorten varieert dit van 8.8% tot 11.4%. Alleenstaand zijn is 
overigens een risicofactor. 
 
De groep die professionele hulp krijgt, heeft minder vaak een betaalde baan dan zowel 
degenen zonder professionele hulp, als de overige veteranen, 43.2% tegen 62.2% voor 
degenen zonder professionele hulp en 69.5% tot 77.3% voor de overige veteranen 
(exclusief cohort 1 waar vrijwel iedereen gepensioneerd is). Degenen met en degenen 
zonder professionele hulp zijn vaker werkloos, respectievelijk 13.5% en 16.1%, tegen 
4.0% tot 7.7% in de cohorten. De groep veteranen die professionele hulp krijgt, springt 
er uit op het gebied van arbeidsongeschiktheid; bijna een derde is volledig of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt (31.4%). In de cohorten bedraagt dit percentage tussen de 1.4% en 
7.4%, voor degenen zonder professionele hulp is dit 7.6%. Werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid zijn risicofactoren. Dat blijkt ook weer uit deze cijfers. 
 
Het netto huishoudinkomen ligt over het algemeen lager bij degenen met en degenen 
zonder professionele hulp. Van degenen met professionele hulp verdient 28.8% minder 
dan modaal, voor degenen zonder professionele hulp is dat 16.8%. Bij de overige 
veteranen varieert dit tussen 0.5% en 17.8% (cohort 1). Een laag inkomen bleek ook 
een risicofactor te zijn. 
 
Ervaringen tijdens en na de uitzending 
Op de vraag in welke mate de uitzending het leven van de veteraan heeft beïnvloed, 
antwoorden degenen met en zonder professionele hulp iets negatiever dan de overige 
veteranen. Respectievelijk 27.1% en 21.1% meldt dat de uitzending het leven (zeer) 
negatief heeft beïnvloed. Bij de overige veteranen varieert het percentage (zeer) negatief 
beïnvloed van 8.8% tot 15.3%. Ook de invloed op het leven is een risicofactor. 
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Wat betreft de ervaringen tijdens de missies scoren degenen met professionele hulp 
gemiddeld hoger op ‘negatieve’ schalen, en vergelijkbaar op de ’positieve’ schalen, 
vergeleken met de overige veteranen. Degenen zonder professionele hulp scoren minder 
negatief, vooral op Schaamte, één van de risicofactoren (Tabel 4.72). 
 
Tabel 4.72 Gemiddelde scores op de ervaringsvragen 
Uitspraken Cohorten  

1 t/m 6 
Met professionele 

hulp 
Zonder 

professionele hulp 
Schaalscores    
Frustratie 3.6 - 4.1 6.4 5.6 
Voldoening 5.9 - 6.8 6.0 5.9 
Kameraadschap 7.4 – 7.7 7.5 7.0 
Schaamte 1.5 – 2.4 4.0 2.8 

 
 
Degenen met professionele hulp gaven vaker aan dat ze steun nodig hadden bij de 
overgang van de missie naar het leven thuis (71.2%), één van de risicofactoren. Bij 
degenen zonder professionele hulp bedroeg dit percentage 58.4%. Bij de overige 
veteranen ligt dit percentage beduidend lager en varieert het tussen de 19.9% en 
30.0%. Veteranen die steun nodig hadden, kregen die steun van verschillende ‘partijen’.  
 
Sociale steun 
Degenen met en zonder professionele hulp scoren wat lager (respectievelijk gemiddeld 
2.5 en 2.4) op potentiële steun, tegen 2.8 tot 3.1 in de cohorten. Deze twee groepen 
scoren ook wat lager op wederzijds bezoek: 2.3 tegen 2.5 tot 2.8 in de cohorten. Op 
feitelijke steun zijn er geen verschillen. Sociale steun is ook een risicofactor. 
 
Levensgebieden 
In tabel 4.73 zijn de rapportcijfers voor de kwaliteit van leven op de negen 
levensgebieden weergegeven. De rapportcijfers van degenen met professionele hulp 
liggen over de gehele linie (veelal een punt) lager. Ook degenen zonder professionele 
hulp scoren lager, maar doorgaans in mindere mate. 
 
Tabel 4.73 Gemiddelde scores op de kwaliteit van leven 
Levensgebieden Cohorten  

1 t/m 6 
Professionele 

hulp 
Zonder 

professionele 
hulp 

Lichamelijk functioneren 7.0 – 7.8 5.3 6.1 
Zelfstandig functioneren 7.8 – 8.7 6.5 7.5 
Psychisch functioneren 7.2 – 7.5 4.7 5.5 
Woonsituatie 8.3 – 8.4 7.4 7.4 
Dagbesteding 7.5 – 8.0 6.0 6.8 
Financiële situatie 7.3 – 7.4 5.7 5.8 
Sociale contacten 7.3 – 7.7 6.1 6.0 
Persoonlijke relaties 7.9 – 8.1 6.9 6.7 
Vrijetijdsbesteding 7.6 – 7.9 6.5 6.3 
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Het gemiddelde rapportcijfer voor alle levensgebieden bij elkaar van degenen met en 
zonder professionele hulp is lager dat dat van de overige veteranen, namelijk 
respectievelijk 6.1 en 6.4 tegen een score van 7.7 tot 8.0 bij de cohorten. 
 
Zinvolheid van het leven  
Degenen met en zonder professionele hulp beoordelen het leven minder zinvol dan de 
overige veteranen. Zij scoren gemiddeld (5.5. en 6.1 op een schaal van 1 tot 10). De 
overige veteranen scoren hier gemiddeld 7.3 tot 8.5. Ook het rapportcijfer voor het 
huidige leven als geheel wordt lager gescoord, respectievelijk 5.7 en 6.0 voor degenen 
met en zonder professionele hulp, tegen 7.4 tot 7.8 voor de overige veteranen. Het 
hebben van een aan een missie gerelateerde ondersteuningsbehoefte lijkt van invloed te 
zijn op de mening rondom de zinvolheid van het leven. Degenen met een 
ondersteuningsbehoefte scoren gemiddeld 1 tot 2 punten lager, of ze nu professionele 
hulp hebben of niet. 
 
De hier gepresenteerde analyses zijn in overeenstemming met de risicofactoren die 
eerder werden gepresenteerd. Meer risicofactoren maken de kans op een behoefte aan 
ondersteuning groter en ook de kans op al dan niet professionele hulp. Uit bovenstaande 
vergelijkingen komt dat ook naar voren. Vooral degenen met professionele hulp lijken 
(want het is niet statistisch getoetst) het vaakst een ‘ongunstige’ score op een van de 
risicofactoren te hebben. 
 

4.4.4 Waardering van de professionele ondersteuning 

De ervaringen met de civiele hulpverleners varieert tussen de cohorten. Op de vraag of 
de hulpverlener voldoende begrijpt van wat de veteraan heeft meegemaakt tijdens de 
missie, zegt 71.4% van de veteranen in cohort 1 dat dit nooit of soms gebeurt. 
Daarentegen geeft 70.0% van de veteranen in cohort 6 aan dat dit meestal tot altijd 
gebeurt. De andere cohorten zitten daar tussenin (tabel 4.74). Ook op de vraag of de 
veteraan serieus genomen wordt zijn er verschillen tussen de cohorten (tabel 4.75). 
Ruim een kwart van de veteranen in cohort 1 voelt zich nooit of soms serieus genomen. 
Voor de anderen is dit ongeveer één op de tien of minder. De grote meerderheid 
(driekwart of meer) van de veteranen vindt dat zij de juiste ondersteuning krijgen. Dat 
geldt met name voor cohort 6 (90%). Ondanks deze overeenstemming varieert het 
rapportcijfer voor de civiele ondersteuning. De veteranen van cohort 1 geven gemiddeld 
het laagste cijfer (6.4), die van cohort 4 het hoogste (8.0). Met uitzondering van cohort 6 
geeft in alle cohorten ruim een derde van de veteranen een ‘6’ of lager. In cohort 6 is dat 
één op de vijf. 
 
Tabel 4.74 Begrip van civiele hulpverlener voor de ervaringen in de missie: 

aantal15 en (percentage) 
 Cohort 

 1 
N=28 

2 
N=30 

3 
N=23 

4 
N=15 

5 
N=23 

6 
N=10 

Nooit 13 
(46.4) 

5 
(16.7) 

2 
(8.7) 

1 
(6.7) 

3 
(13.0) 

-- 

Soms 7 
(25.0) 

13 
(43.3) 

10 
(43.5) 

6 
(40.0) 

11 
(47.8) 

3 
(30.0) 

                                                
15  Ook hier is weer sprake van wisselende aantallen door inconsequenties in het volgen van de juiste route in 

de papieren lijst. 



79 
 

Meestal 6 
(21.4) 

10 
(33.3) 

10 
(43.5) 

6 
(40.0) 

6 
(26.1) 

5 
(50.0) 

Altijd 2 
(7.1) 

2 
(6.7) 

1 
(4.3) 

2 
(13.3) 

3 
(13.0) 

2 
(20.0) 

 
 
Tabel 4.75 Civiele hulpverlener neemt veteraan serieus: aantal en 

(percentage) 
 Cohort 

 1 
N=28 

2 
N=32 

3 
N=23 

4 
N=15 

5 
N=23 

6 
N=10 

Nooit 4 
(14.3) 

1 
(3.1) 

1 
(4.3) 

-- 1 
(4.3) 

-- 

Soms 4 
(14.3) 

3 
(9.4) 

2 
(8.7) 

-- 1 
(4.3) 

-- 

Meestal 11 
(39.3) 

8 
(25.0) 

8 
(34.8) 

4 
(26.7) 

8 
(34.8) 

1 
(10.0) 

Altijd 9 
(32.1) 

20 
(62.5) 

12 
(52.2) 

11 
(73.3) 

13 
(56.5) 

9 
(90.0) 

 
 
Gezien de kleine aantallen voor de militaire hulpverlening zijn de uitkomsten niet goed te 
interpreteren en kan alleen een globaal beeld worden geschetst. Wat betreft begrip voor 
de ervaringen in de missie(s) en serieus genomen worden, lijken de oordelen op die voor 
de civiele hulpverlening. De veteranen in cohort 1 zijn ook hier kritischer. De vraag of 
men de juiste ondersteuning heeft gekregen, levert een vergelijkbaar beeld op. Het 
gemiddelde rapportcijfer voor de ontvangen ondersteuning varieert van 5.2 tot 7.6. 
 

4.5 Waarom geen professionele ondersteuning als er wel 
behoefte is 

 
• Wanneer er wel sprake is van behoefte aan hulp of ondersteuning op één of meer 

levensgebieden, maar de veteraan geen professionele hulp of ondersteuning ontvangt, 
wat is dan de reden daarvoor?  

 
Aan veteranen die wel één of meer behoeften aan ondersteuning hadden op 
levensgebieden, maar geen ondersteuning ontvangen, is gevraagd of zij wel behoefte 
hebben aan ondersteuning door professionals. In totaal 126 veteranen beantwoordden 
deze vraag. Tussen 60% en 89% bleek een behoefte aan professionele hulp te hebben, 
maar deze niet te krijgen. De reden(en) hiervoor konden zij aangeven aan de hand van 
een meerkeuzevraag. Bijna de helft van de veteranen die deze vraag hebben 
beantwoord, geeft aan dat ‘je het zelf moet oplossen’, dat men zich er niet toe kan 
zetten, of dat men helemaal geen hulp heeft gezocht. Ook hebben zij soms geen zin in 
gedoe of verwacht men niet veel soelaas van een behandeling. Ook de eigen bijdrage is 
een reden om geen hulp te zoeken. Andere redenen, zoals voor gek worden verklaard, of 
niet serieus genomen worden, worden niet veel genoemd. De reden dat men geen 
ondersteuning ontvangt, heeft blijkbaar niet zozeer te maken met zaken als wantrouwen 
of stigma, maar eerder met het zelf geen initiatief willen of kunnen nemen. Gezien de 
geringe aantallen moeten deze redenen slechts als indicatie worden opgevat (tabel 4.76). 
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Tabel 4.76 Redenen waarom geen professionele ondersteuning: aantal keer 
genoemd (meerdere antwoorden mogelijk): gesorteerd op totaal 

  
 116 

N=4 
2 

N=17 
3 

N=18 
4 

N=14 
5 

N=13 
6 

N=22 
TOT 

N=84 
Moet het zelf oplossen  11 9 8 6 7 41 
Kan me er niet toe zetten  11 3 9 6 10 39 
Geen hulp gezocht  12 6 5 3 8 34 
Geen zin in gedoe  8 2 6 9 7 32 
Behandeling zal niet helpen  5 7 10 4 6 32 
Eigen bijdrage  5 7 7 5 7 31 
Behoefte niet groot genoeg  5 2 8 3 7 25 
Negatieve consequenties  7 6 5 5 2 25 
Zoek zelf mijn weg  5 6 2 3 5 21 
Weet niet waarheen ik moet  6 5 1 4 1 17 
Gaat vanzelf weer over  2 2 3 4 6 17 
Niet de juiste ondersteuning  5 4 3 3 2 17 
Geen tijd voor hulpverlening  4 1 3 3 3 14 
Bang voor geheimhouding  7 1 1 2 2 13 
Voor gek worden verklaard  3 2 3 -- 4 12 
Minder vertrouwen collega’s  4 1 3 1 2 11 
Niet serieus worden genomen  3 3 1 2 1 10 
Liever hulp familie  3 -- 1 1 3 8 
Geen behandeling beschikbaar  1 1 2 2 2 8 
Alleen bij psychisch probleem  -- 2 2 1 2 7 
Te ver van waar ik woon  -- -- 1 2 -- 3 
Negatieve kijk op missies  -- 1 -- -- 2 3 

 
 

4.6 Betrekken van het thuisfront 

 
• In hoeverre is het thuisfront betrokken bij de hulp of ondersteuning en hoe waarderen 

veteranen deze betrokkenheid? 
 
In de vragenlijst was een vraag opgenomen naar de mate waarin de partner en/of 
kinderen bij de begeleiding door een professionele hulpverlener zijn betrokken. Van de 
164 veteranen die deze vraag beantwoorden, gaven er 36 aan (22.0%) dat dit is 
gebeurd. Voor een enkeling (N=13) was deze vraag niet van toepassing, omdat de 
veteraan geen partner had en in 30 gevallen (18.3%) gaf de veteraan aan geen behoefte 
te hebben aan het betrekken van de partner. De 36 veteranen van wie de partner wel 
werd betrokken gaven hiervoor gemiddeld een 6.6 als rapportcijfer, en ruim een derde 
gaf een onvoldoende (≤6). Gezien de geringe aantallen is dit slechts een indicatie. 
 

                                                
16  De antwoorden die gegeven zijn in cohort 1 zijn hier buiten beschouwing gelaten. Hoewel er slechts vier 

veteranen aangeven professionele ondersteuning te willen, hebben tenminste 15 veteranen deze vraag 
beantwoord, waardoor het niet mogelijk was de uitkomsten te interpreteren. 
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Om het belang van het betrekken van naasten nader te onderzoeken is aan een aselecte 
groep (15% van de oorspronkelijke steekproef) een open vraag voorgelegd. Deze vraag 
werd toegevoegd op verzoek van de opdrachtgever en is bedoeld om een voorlopige, 
kwalitatieve indruk te krijgen van wensen van de naasten van veteranen. De open vraag 
luidde: 
 
“Welke wensen hebben naasten van veteranen volgens u wat betreft aandacht vanuit 
Defensie of aandacht vanuit de professionele ondersteuning of hulpverlening?”  
 

4.6.1 Respons  

Van de 900 personen in deze aselecte groep hebben 425 respondenten de vragenlijst 
geheel of gedeeltelijk ingevuld en onder hen waren 242 veteranen die iets bij de open 
vraag hebben ingevuld. In 87 gevallen gaf men aan dat men geen antwoord op deze 
vraag had, maar in 155 werd een inhoudelijk antwoord gegeven. 
 
Er is met de chikwadraattoets getoetst of bepaalde groepen de vraag vaker wel inhoudelijk 
beantwoordden. Deze groepen zijn ingedeeld aan de hand van de volgende variabelen: 

- Cohort in steekproef 
- Geslacht 
- Burgerlijke staat17 
- Samenstelling huishouden 
- Samenhang ondersteuningsbehoefte met uitzending 

 
Er bleek geen samenhang te zijn tussen een van deze variabelen en het wel inhoudelijk 
beantwoorden van de vraag.  
 
Bij de volgende variabelen lag het responsaantal onder de 25 personen: 

- Professionele ondersteuning partner/kinderen 
- Cijfer manier van betrekken partner/kinderen 
- Initiatief contact hulpverlening 

 
Het is met zulke kleine groepen niet zinvol een statistische toets uit te voeren. Kruistabellen 
van deze variabelen in combinatie met het geven van een inhoudelijk antwoord gaven geen 
opvallende uitkomsten. 

4.6.2 Analysemethode  

Het antwoord op deze vraag schreven de respondenten in een open tekstveld. De 155 
antwoorden zijn tekstueel geanalyseerd volgens de methode van de gefundeerde 
theoriebenadering. Dit is een methode waarbij bepaalde inzichten worden afgeleid uit de 
data die zijn verzameld en worden verwerkt. Het doel van deze benadering is het bereiken 
van theoretische verzadiging, dat wil zeggen dat het toevoegen van nieuwe data geen 
nieuwe inhoudelijke informatie meer oplevert.  
De methode bestaat uit de volgende stappen: 

                                                
17  Bij deze variabele zijn categorieën samengevoegd, zodat de cellen voor de chikwadraattoets voldoende gevuld 

waren.  
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1. Open coderen: Steekwoorden (codes) toekennen aan tekstdelen tijdens het 
doornemen van e 155 antwoorden. Aan het antwoord van één respondent kunnen 
meerdere steekwoorden worden toegekend.  

2. Axiaal coderen: Tekstdelen met dezelfde code controleren op overeenkomsten en 
verschillen; hercoderen waar nodig. 

3. Selectief coderen: Groeperen van bij elkaar horende codes; aanbrengen van subcodes 
binnen een hoofdcode wanneer er verschillende dimensies in een code zijn te 
onderscheiden. 

Bij alle stappen is MAXQDA 11 als hulpmiddel gebruikt. 

Vervolgens is door middel van kruistabellen gekeken of er verbanden bestaan tussen de 
aan de tekstdelen toegekende codes en andere variabelen, namelijk: Cohort in steekproef; 
Geslacht; Burgerlijke staat; Samenstelling huishouden; Samenhang behoefte aan 
ondersteuning met uitzending; Professionele ondersteuning partner/kinderen; Cijfer voor 
de manier waarop partner/kinderen bij de begeleiding van de veteraan worden betrokken; 
Initiatief om contact op te nemen met de hulpverlening. Hierbij is SPSS 21 als hulpmiddel 
gebruikt. 

In totaal zijn 169 tekstdelen gecodeerd met acht hoofdcodes. Vier van deze codes bevatten 
weer subcodes. 31 tekstdelen zijn gecodeerd met de code ‘overig.’ Deze tekstdelen gaan 
niet over de behoeften van naasten, maar zijn wel relevant genoeg om te noemen.  
 

4.6.3  Resultaten 

De resultaten zijn gerangschikt op hoe vaak ze voorkomen. Deze paragraaf begint dus 
met de meest genoemde behoeften van naasten en eindigt met de minst genoemde 
behoeften van naasten. 

 
De meeste genoemde wens is informatievoorziening voor naasten vanuit Defensie. Dit 
wordt 43 keer genoemd. Vijf keer blijft dit algemeen, bijvoorbeeld in dit citaat: “Bij mij 
n.v.t. maar ik kan me voorstellen dat men goed/beter wil worden geïnformeerd.”  
In de meeste gevallen echter wordt door de respondent expliciet aangegeven op welk vlak 
men hieraan behoefte heeft. Hier zijn twee subcategorieën te onderscheiden. Ten eerste 
is er de behoefte aan informatie over de dagelijkse realiteit van de uitzending, zoals deze 
veteraan beschrijft: “Ouders of partner beter op de hoogte houden van wat er zich op dat 
moment afspeelt in mijn geval was dat dat Israël libanon binnen viel en dat mijn ouders 
en huidige partner daar weinig info van hadden het enigste was het nieuws waar zij iets 
van gewaar werden.” [sic]  
 
Ten tweede wordt benadrukt dat voorlichting over eventuele gevolgen van de uitzending 
voor de psychische gezondheid van de veteraan belangrijk is. Het volgende citaat illustreert 
dit: “Thuisblijvers informeren over hoe de uitgezondene mogelijk terug kan komen (welke 

Informatievoorziening vanuit Defensie (43) 
• Over de dagelijkse realiteit van de uitzending (25) 

• Over eventuele psychische gevolgen van de uitzending (16) 
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invloeden/indrukken heeft de uitgezondene mogelijk ervaren en wat kan daarvan het 
gevolg zijn op diens functioneren/persoonlijkheid).”  
Sommige respondenten noemen beide subcategorieën.  
 
 

 
 
Ook de behoefte van naasten aan steun en begeleiding wordt veel genoemd, namelijk 37 
keer. Zes personen houden dit zeer algemeen, zoals deze respondent: “Meldpunt voor 
ondersteuning.”  
Vijftien maal benadrukt de veteraan dat deze steun en begeleiding voor naasten vooral 
nodig is na de uitzending, zo ook deze veteraan: “Ik kan me vinden in de wens om meer 
aandacht te schenken aan naasten/partner en kinderen. Vooral de periode na terugkomst 
is moeilijk. Partners leven een tijd in twee verschillende werelden. Ze moeten weer wennen 
aan de thuissituatie.”  
Elf keer wordt benadrukt dat de steun en begeleiding voor naasten vooral van belang is 
wanneer de veteraan in de problemen zit of in een hulptraject terechtkomt. In 
voorkomende gevallen zou het voor de naasten duidelijk moeten zijn waar zij met een 
hulpvraag terechtkunnen en zou er ondersteuning voor naasten moeten zijn, zoals deze 
veteraan schrijft: “Ik denk dat met name de naasten van veteranen die in psychische en 
daardoor vaak in financiële nood verkeren zeer zeker hulp nodig hebben.”  
Ten slotte wordt vijf keer benoemd dat de steun en begeleiding voor naasten vooral nodig 
is tijdens de uitzending. Een voorbeeld hiervan is: “Betere begeleiding van het thuisfront 
tijdens uitzending.” 
 

 
Persoonlijke aandacht vanuit Defensie wordt negentien keer genoemd in de antwoorden 
op de vraag over behoeften van naasten van veteranen. Deze respondent omschrijft 
bijvoorbeeld hoezeer persoonlijke aandacht vanuit Defensie gewaardeerd wordt: “Tijdens 
mijn uitzending begin jaren 60 kwam iedere maand een vertegenwoordiger van de 
vliegbasis bij mijn echtgenoot om te vragen hoe het ging. Dit is door ons als zeer positief 
ervaren. Positieve belangstelling voor de achterblijvers vanuit de ‘werkgever'.”  
Verschillende respondenten benadrukken hierbij dat per individu gekeken zou moeten 
worden waar behoefte aan is en dat er niet teveel vastgehouden zou moeten worden aan 
algemene regels en richtlijnen, zoals in dit citaat is weergegeven: “Welgemeend medeleven 
en niet iets wat op afstand volgens regeltjes wordt uitgevoerd.”  

Steun en begeleiding vanuit Defensie en/of hulpverlening (37) 
• Na uitzending (15) 
• Bij problemen en hulpverlening veteraan (11) 
• Tijdens de uitzending (5) 

 

Persoonlijke aandacht vanuit Defensie (19) 
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Zestien keer wordt als behoefte van naasten erkenning en waardering vanuit maatschappij 
en politiek genoemd. Zeven personen laten in het midden voor wie deze erkenning en 
waardering precies moet zijn. Vijf keer geeft men expliciet aan dat het gaat om erkenning 
en waardering vanuit de maatschappij voor de veteraan. Er wordt verondersteld dat deze 
maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen ook de naasten voldoening zou 
geven, zoals in dit citaat: “Naasten van veteranen hebben behoefte aan waardering voor 
wat de veteranen gedaan hebben.”  
Vier keer wordt specifiek genoemd dat het gaat om erkenning en waardering voor de 
naasten zelf, zoals deze respondent schrijft: “Waardering voor de partner/ouder/kind van 
degene die op uitzending gaat. Het gemis/angst tijdens de uitzending is het offer dat zij 
als naasten moeten brengen.” 
 
 
 
 
 
 
 
Een groep van tien personen zegt dat er helemaal geen speciale aandacht nodig is voor 
naasten. Het volgende citaat illustreert dit: “Wat mij betreft is dit niet nodig, maar dan 
spreek ik voor mijzelf. Ik heb hiervoor gekozen en dat is mijn probleem niet dat van familie 
of vrienden.”  
Opvallend is dat al deze respondenten uit de eerste drie cohorten komen, dat wil zeggen 
dat hun laatste missie vóór 1996 plaatsvond. 
 

 
Acht personen zeggen dat het voor naasten vooral van belang is goed onderling contact te 
onderhouden, zowel tijdens de uitzending tussen uitgezondene en thuisfront als na de 
uitzending met lotgenoten. Zoals een naaste, die deze vraag zelf beantwoordde, schrijft: 
“Hij heeft nog steeds last van aanvallen door de malaria die hij daar heeft opgelopen en 
dan heb ik toch zijn zorg en toeverlaat. Doordat hij de bijeenkomsten bezoekt, heeft hij 
een uitlaatklep en ik zelf vind er een luisterend oor. Over alles praat hij niet met mij maar 
wel op die bijeenkomsten.” [sic] 
De respondenten die dit noemen, vormen allemaal een huishouden met een partner, al 
dan niet met kinderen. 

Erkenning en waardering vanuit maatschappij (16) 
• Voor de veteranen (5) 
• Voor de naasten van veteranen (4) 

Geen speciale aandacht nodig (10) 
Opvallend: allemaal de laatste missie vóór 1996 

Goed contact onderling (8) 
Opvallend: allen vormen een huishouden met een partner 
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Vijf personen schrijven alleen dat zij tevreden zijn over de aandacht die hun naasten tijdens 
hun uitzending kregen, bijvoorbeeld: “Met mijn missies was er voldoende aandacht voor 
naasten.”  
Deze vijf personen vallen allemaal in de laatste drie cohorten van de steekproef; hun 
laatste missie vond dus plaats na 1996. 
 

4.6.4 Overig 

 
Ten slotte gaan 31 tekstdelen niet zozeer over de behoeften van naasten, maar over 
andere zaken die de veteraan graag kwijt wil. Zeven personen reflecteren hierbij op de tijd 
van hun missie. Ze beschrijven wat ze hebben meegemaakt of hoe hiermee werd 
omgegaan. Sommigen maken hierbij de vergelijking tussen het heden en de tijd van hun 
missie, zoals deze respondent: “Ik heb het idee dat ondersteuning en hulpverlening 
hedendaags wordt opgedrongen. Wij moesten in onze tijd zelf onze boontjes doppen en 
zijn daar niet slechter van geworden. Op vandaag worden ze bemoederd, vertroeteld en in 
donze bedjes gelegd.” [sic] 
Daarnaast schrijven vijf respondenten over de moeilijke overgang van de diensttijd naar 
de burgermaatschappij. Een reservist omschrijft de moeite die hij ondervindt bij het zoeken 
naar een baan: “Persoonlijk ervaar ik een 6-tal uitzendingen nu als een ernstige beperking 
bij mijn solliciteren. Dit kan het beste weergegeven worden door een PR manager's 
uitspraak: ‘wel heel erg groen’ en ‘militairen kunnen alleen commanderen’.” [sic] 
Vier personen beschrijven het huidige welzijn van de veteraan en/of hun naasten. Eén 
persoon is hier positief over, de andere drie omschrijven lichamelijke aandoeningen van 
zichzelf of van de partner, namelijk een hersenbloeding en dementie.  
Verder hebben drie personen kritiek op Defensie, vanwege de huidige reorganisatie of 
vanwege de manier waarop Defensie hen behandeld heeft ten tijde van hun uitzending. 
Daarnaast zeggen drie personen het vreemd te vinden na al die jaren nog een vragenlijst 
over hun welzijn te ontvangen.  
Eveneens drie personen noemen in hun antwoord louter wie hun naasten zijn, zoals hun 
vrouw, kinderen of ouders.  
Ten slotte geven zes individuen antwoorden die niet in een van bovenstaande categorieën 
in te delen vallen en die ook geen gemeenschappelijk thema hebben. Deze antwoorden 

Tevreden over aandacht naasten (5) 
Opvallend: allemaal de laatste missie na 1996. 

 

Overig (31) 
• Terugblik tijd missie (7) 
• Overgang diensttijd naar burger (5) 
• Huidig welzijn veteranen en/of naasten (4) 
• Kritiek op Defensie (3) 
• Vragenlijst na al die jaren (3) 
• Benoemen van naasten (3) 
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lopen zeer uiteen: één persoon schrijft bijvoorbeeld over zijn lidmaatschap van de BNMO, 
een volgende respondent wenst de onderzoekers succes met het onderzoek. 
 

4.6.4 Conclusie 

De 155 antwoorden geven de volgende indicaties. In de omgang met naasten is het 
belangrijk dat Defensie de naasten goed op de hoogte houdt. Dit geldt zowel voor wat er 
tijdens de uitzending gebeurt als voor de mogelijke gevolgen van de uitzending voor de 
psychische gezondheid van de veteraan. Daarnaast dienen naasten steun en begeleiding 
te ontvangen, zowel tijdens als na de uitzending. Dit is vooral belangrijk in geval van 
gezondheidsproblemen van de veteraan. Ten slotte is het van belang dat, wanneer naasten 
aandacht krijgen, deze aandacht persoonlijk is en er waardering uit deze aandacht spreekt.  
 

4.7 Bekendheid met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 
(LZV) 

Voor de hulp aan veteranen is het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ingericht. 
Het LZV biedt ondersteuning op het gebied van maatschappelijk werk en specialistische 
zorg op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. In totaal 
tien instellingen nemen aan het LZV deel. In de vragenlijst zijn ter afsluiting enkele 
vragen opgenomen over de bekendheid met en de werkwijzen van het LZV.  
 
De veteranen zijn in beperkte mate bekend met het LZV. Van de oudere cohorten heeft 
bijna de helft (41.7% - 54.54%) van het LZV gehoord. Bij de jongere cohorten is dat 
ongeveer een derde (32.7% - 35.7%) (tabel 4.77). 
 
Tabel 4.77 Gehoord van het LZV: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 2 3 4 5 6 
Ja 257 

(47.5) 
251 

(45.6) 
190 

(41.7) 
144 

(32.7) 
139 

(34.3) 
127 

(35.7) 
Nee 284 

(52.5) 
300 

(54.4) 
266 

(58.3) 
297 

(67.3) 
266 

(65.7) 
229 

(64.3) 
 
 
Vervolgens is gevraagd aan degenen die van de LZV hebben gehoord, waarvan ze het 
LZV kennen. De digitale en papieren lijst verschillen wat betreft de 
antwoordmogelijkheden voor deze vraag. Bij de digitale lijst kon één antwoord worden 
gegeven, bij de papieren lijst was dit een meerkeuzevraag. De resultaten worden daarom 
apart gepresenteerd. 
 
Checkpoint wordt in de digitale lijst het meest genoemd, in alle cohorten. Door de 
veteranen in cohorten 3, 5 en 6 worden verder de media vaker genoemd (tabel 4.78). 
Ook bij de papieren vragenlijst wordt Checkpoint het meest genoemd. Voor cohort 1, die 
het vaakst een papieren lijst hebben gebruikt is dit 89.9%. Cohort 6 (57.9%) blijft hier 
iets bij achter. Ook hier worden de media vaker genoemd, en ook het veteranenverband 
en andere veteranen (tabel 4.79). 
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Tabel 4.78 Waarvan bekend met LZV. Digitale lijst, één antwoord: aantal en 
(percentage) 

 Cohort 
 1 

N=148 
2 

N=206 
3 

N=165 
4 

N=119 
5 

N=113 
6 

N=108 
Artikel Checkpoint 106 

(71.6) 
137 

(66.5) 
111 

(67.3) 
82 

(68.9) 
67 

(59.3) 
64 

(59.3) 
Media 12 

(8.1) 
24 

(11.7) 
25 

(15.2) 
14 

(11.8) 
19 

(16.8) 
21 

(19.4) 
Veteranenverband 15 

(10.1) 
25 

(12.1) 
15 

(9.1) 
12 

(10.1) 
10 

(8.8) 
9 

(8.3) 
Andere veteranen 11 

(7.4) 
6 

(2.9) 
3 

(1.8) 
7 

(5.9) 
7 

(6.2) 
4 

(3.7) 
Veteranenhelpers 1 

(0.7) 
3 

(1.5) 
1 

(0.6) 
2 

(1.7) 
2 

(1.8) 
2 

(1.9) 
Centraal Aanmeldingspunt 1 

(0.7) 
7 

(3.4) 
5 

(1.1) 
1 

(0.8) 
4 

(3.5) 
4 

(3.7) 
Partner -- 

 
-- -- -- 1 

(0.9) 
1 

(0.9) 
Naaste 1 

(0.7) 
-- 1 

(0.6) 
-- 2 

(1.8) 
-- 

Huisarts -- 
 

1 
(0.5) 

-- -- -- -- 

Andere hulpverlener 1 
(0.7) 

3 
(1.5) 

4 
(2.4) 

1 
(0.8) 

1 
(0.9) 

3 
(2.8) 

 
 
 
 
Tabel 4.79 Waarvan bekend met LZV. Papieren lijst, meerdere antwoorden 

mogelijk: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 
N=109 

2 
N=46 

3 
N=26 

4 
N=25 

5 
N=27 

6 
N=19 

Artikel Checkpoint 98 
(89.9) 

30 
(65.2) 

20 
(76.9) 

17 
(68.0) 

22 
(81.5) 

11 
(57.9) 

Media 16 
(14.7) 

15 
(32.6) 

5 
(19.2) 

7 
(28.0) 

3 
(11.1) 

3 
(15.8) 

Veteranenverband 21 
(19.3) 

8 
(17.4) 

6 
(23.1) 

2 
(8.0) 

5 
(18.5) 

3 
(15.8) 

Andere veteranen 22 
(20.2) 

7 
(15.2) 

2 
(7.7) 

5 
(20.0) 

2 
(7.4) 

4 
(21.0) 

Veteranenhelpers 2 
(1.8) 

2 
(4.3) 

2 
(7.7) 

-- -- -- 

Centraal Aanmeldingspunt 3 
(2.7) 

-- 2 
(7.7) 

-- 1 
(3.7) 

2 
(10.5) 

Partner 1 
(0.9) 

(4.3) -- -- 1 
(3.7) 

-- 

Naaste 3 
(2.7) 

1 
(2.2) 

-- 2 
(8.0) 

-- -- 

Huisarts -- 
 

-- -- -- -- -- 

Andere hulpverlener -- 
 

1 
(2.2) 

1 
(3.8) 

1 
(4.0) 

-- -- 

 



88 
 

Onder degenen die wel van het LZV hebben gehoord, weet nog niet de helft welke 
ondersteuning het LZV aan veteranen kan bieden (tabel 4.80). In totaal 553 veteranen 
kennen het LZV en weten wat het LZV te bieden heeft. Dat is 19.6% van alle veteranen 
die gerespondeerd hebben. 
 
Tabel 4.80 Bekend met werkwijze van het LZV: aantal en (percentage) 
 Cohort 

 1 
N=258 

2 
N=251 

3 
(N=190) 

4 
(N=144) 

5 
N=139 

6 
N=128 

Ja 93 
(36.0) 

104 
(41.9) 

82 
(43.4) 

66 
(45.8) 

61 
(44.2) 

54 
(42.2) 

Nee 165 
(64.0) 

144 
(58.1) 

107 
(56.6) 

78 
(54.2) 

77 
(55.8) 

74 
(57.8) 
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5 Conclusies 
 
Vergeleken met de algemene Nederlandse bevolking wijken de veteranen op het oog niet 
veel af wat betreft hun sociodemografische kenmerken. Over het algemeen scoren zij 
zelfs wat gunstiger wat betreft enkele risicofactoren. Zij zijn vaker gehuwd dan 
leeftijdsgenoten en vormen vaker een huishouden met partner en/of kinderen. Bij de 
oudere leeftijdscategorieën komen minder scheidingen dan in de algemene bevolking. Bij 
de jongere veteranen is dat overigens juist iets meer. Wat betreft arbeidspositie scoren 
de veteranen vergelijkbaar met de algemene bevolking. Er zijn wel wat verschillen. De 
oudere veteranen (55+) hebben vaker betaald werk dan hun leeftijdgenoten uit de 
algemene bevolking. Vanaf het ‘Cambodja-Srebrenica’-cohort is er daarentegen sprake 
van minder betaald werk voor de groep tussen 50 en 60 jaar. Vanaf dat cohort neemt het 
aantal dienstplichtigen en neemt het aantal beroepsmilitairen toe. Doordat de 
beroepsmilitairen in deze leeftijdsgroep met functioneel leeftijdsontslag gaan, neemt het 
aantal werkenden af. Voor zover een vergelijking met de algemene bevolking is 
toegestaan (het betreft hier een selecte groep veteranen met wisselende 
responspercentages en daarmee geen ‘echte’ representatieve groep), kan worden 
vastgesteld dat de veteranen in dit onderzoek in grote lijnen niet wezenlijk verschillen 
van hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking.  
 
Door de cohorten heen is er sprake van een ontwikkeling in het veteranenbestand. Naast 
het feit dat er tussen de cohorten grote verschillen zijn in leeftijdsopbouw, is te zien dat 
de gemiddelde leeftijd bij eerste uitzending door de tijd heen is toegenomen en dat er 
ook meer spreiding is in leeftijden. Hoewel het grootste deel van de uitgezonden 
militairen bij de start van hun eerste uitzending begin 20 is, is het aandeel oudere 
militairen op een missie toegenomen. Een andere ontwikkeling betreft de omslag van een 
krijgsmacht die vooral uit dienstplichtigen bestaat naar een beroepskrijgsmacht, waarbij 
het aandeel van vrouwen toeneemt en ook het gemiddelde opleidingsniveau hoger wordt. 
Dit vertaalt zich ook in de rang waarin men uiteindelijk afzwaait. Het aantal militairen dat 
afzwaait in de laagste rangen is door de jaren afgenomen. Samengevat kan worden 
gesteld dat de omvorming van de krijgsmacht gereflecteerd wordt in de samenstelling 
van de veteranencohorten. 
 
Door de jaren heen is er sprake van een toenemende steun vanuit de naasten bij 
terugkeer van de missie (partner, kinderen, familie, vrienden). Ook vanuit Defensie 
wordt door de jaren heen meer steun ontvangen. Verder wordt er ook een toename van 
steun gemeld door collega’s die zelf uitgezonden zijn geweest. Hoewel de steun bij 
terugkeer toeneemt, lijkt de binding met medeveteranen door de jaren heen af te 
nemen, zoals de responscijfers ook lijken te suggereren. Driekwart van de oudere 
veteranen is aangesloten bij een veteranenorganisatie en neemt deel aan bijeenkomsten 
zoals de nationale veteranendag. In de latere cohorten neemt de betrokkenheid op deze 
manier steeds verder af. Van het jongste cohort is nog maar een derde lid van een 
veteranenorganisatie en/of bezoekt bijeenkomsten. Hiervoor is mogelijk een andere wijze 
van betrokkenheid in de plaats gekomen, bijvoorbeeld via social media. Overigens moet 
worden opgemerkt dat een toegenomen ervaren steun in de loop der tijd ook het gevolg 
zou kunnen zijn van een veranderde perceptie door de jaren heen (herinnering, 
verwachtingen ten aanzien van steun, etc.). 
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In tegensteling tot de toegenomen ervaren steun bij terugkeer van de missie, blijft de 
feitelijke sociale steun in het algemeen achter bij die van een normgroep uit de 
Nederlandse bevolking. Waar veteranen wel met de algemene bevolking overeen komen 
wat betreft de mogelijke steun vanuit hun omgeving en hun sociale contacten in de vorm 
van wederzijds bezoek, wordt feitelijke vertrouwelijkheid minder vaak ervaren. Dit 
ondanks het feit dat zij wat betreft betaalde arbeid en het hebben van een partner gelijk 
en soms zelfs wat hoger scoren dan de algemene bevolking. 
 
Het speerpunt van dit onderzoek was het bevragen van veteranen naar hun welbevinden 
op diverse levensgebieden. In de beeldvorming rond veteranen wordt vaak de nadruk 
gelegd op veteranen die getraumatiseerd raken en PTSS of lichamelijk onverklaarde 
klachten ontwikkelen. Dit betreft echter maar een beperkt deel van de 
veteranenpopulatie. In dit onderzoek is breder gekeken dan alleen naar psychische 
klachten. Er is ook gevraagd naar aspecten van het ‘gewone’ dagelijkse bestaan, zoals de 
financiële situatie, de woonsituatie en sociale contacten. Daarnaast is gevraagd naar een 
eventuele behoefte aan ondersteuning op die gebieden. Uit het onderzoek blijkt dat het 
over de gehele linie goed gaat met het welbevinden van de veteranen. Gemiddeld wordt 
er een (dikke) voldoende als rapportcijfer gegeven voor het welbevinden op de diverse 
levensgebieden en is er maar in (zeer) beperkte behoefte aan ondersteuning. Er is echter 
een kleine groep die op meer levensgebieden een onvoldoende scoort en wél behoefte 
heeft aan ondersteuning. 
 
Een laag niveau van welbevinden en een behoefte aan ondersteuning kunnen diverse 
oorzaken hebben, die niets te maken hoeven te hebben met feit dat iemand op missie is 
geweest. Als daar specifiek naar gevraagd wordt, blijkt dat ruim 45% van de 
respondenten aangeeft dat een behoefte aan ondersteuning geheel of gedeeltelijk te 
maken heeft met de uitzending. In de vragenlijst is overigens niet verder gespecificeerd 
op welk(e) levensgebied(en) er een behoefte aan ondersteuning is die gerelateerd is aan 
de uitzending(en). Ongeveer de helft van deze respondenten (bijna 5% van alle 
respondenten) krijgt overigens professionele hulp, meestal geleverd door civiele 
hulpverleners. Het gaat daarbij vaak om huis- of bedrijfsartsen en fysiotherapeuten. 
Ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg wordt door 2% van de 
respondenten genoemd. De vraag is in hoeverre dit cijfer representatief is voor de gehele 
populatie veteranen. Er is gebruikgemaakt van een gestratificeerde steekproef in zes 
cohorten. Hoewel de aantallen veteranen per groep waaruit de steekproef werd 
getrokken niet veel verschilden, vormt de steekproef geen afspiegeling van de totale 
populatie. Bij de bespreking van de behoeften aan ondersteuning, bleken vooral de 
oudere veteranen behoefte aan ondersteuning te hebben. Daarnaast werd geconstateerd 
dat de helft van degenen die ondersteuning behoeven deze niet krijgt en daardoor buiten 
beeld blijft. Zij vinden dat zij het zelf moeten oplossen, dat zij zich er niet toe kunnen 
zetten of dat zij er niets van verwachten. Zaken als stigma lijken minder te spelen, blijkt 
uit de antwoorden op de vragenlijst. Het feit dat het percentage veteranen dat 
ondersteuning voor hun geestelijke gezondheid ontvangt beperkt is, houdt wel in dat de 
uitkomsten van dit onderzoek met enige terughoudendheid moeten worden 
geïnterpreteerd. 
 
Een ander speerpunt van het huidige onderzoek is de identificatie van mogelijke 
risicofactoren voor een verminderd welbevinden en het hebben van een behoefte aan 
ondersteuning op levensgebieden. Hiervoor werden mogelijke risicofactoren uit een 
literatuurstudie en twee bijeenkomsten van focusgroepen in de vragenlijst meegenomen. 
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Voor een deel zijn dit achtergrondkenmerken als geslacht, opleiding, leeftijd bij eerste 
uitzending en het hebben van betaald werk. Voor een ander deel betreft het de 
ervaringen die veteranen tijdens en na de missie hebben gehad en de huidige steun die 
zij vanuit hun sociale netwerk ontvangen. Er blijkt een samenhang te bestaan tussen 17 
van deze kenmerken en het welbevinden en de behoefte aan ondersteuning. Het betreft 
kenmerken van de uitzending, ervaringen opgedaan tijdens de missie en bij terugkeer, 
de huidige sociale steun en de huidige arbeidsstatus. Er wordt een sterke samenhang 
gevonden tussen het aantal risicofactoren en het welbevinden en de zorgbehoefte. Dat 
geldt voor alle levensgebieden. Degenen met de meeste risicofactoren (meer dan 10) 
scoren onvoldoendes op alle levensgebieden. Zij scoren ook verreweg het hoogst op de 
behoeften aan (uitzendgerelateerde) ondersteuning. Het betreft ruim 3% van alle 
respondenten, die over de gehele linie een laag welbevinden ervaren. Het zijn deze 
veteranen die ook professionele zorg ontvangen. Alle veteranen in deze hoge risicogroep 
ontvangen professionele hulp. De risicofactoren uit de literatuur worden dus ook in dit 
onderzoek bevestigd. 
 
Tegenover deze hoge risicogroep met een laag niveau van welbevinden behoort ongeveer 
driekwart van de veteranen tot de groep met een (zeer) laag risicoprofiel (zes of 
minder). Zij scoren hoog op hun welbevinden en er is geen of slechts in beperkte mate 
sprake van behoeften aan ondersteuning. Ook worden eventuele behoeften aan 
ondersteuning weinig toegeschreven aan een missie. Tussen beide uitersten is er een 
groep bestaande uit een vijfde van het totale aantal respondenten dat een middelhoog 
risicoprofiel heeft (7 tot 9 kenmerken). Hun welbevinden is matig (veel ‘zesjes’), er is 
relatief vaker sprake van behoefte aan ondersteuning en in twee derde van de gevallen 
wordt die behoefte gerelateerd aan de uitzending. Hoewel er dus over de gehele linie een 
beperkt aantal veteranen professionele zorg ontvangt, wordt deze zorg vooral gegeven 
aan veteranen met een middelhoog tot hoog risicoprofiel. Slechte ervaringen tijdens de 
missies en bij terugkeer en huidig sociaal isolement door weinig sociale steun, 
alleenstaand zijn en/of werkloos zijn of arbeidsongeschikt vormen hier de belangrijke 
kenmerken en dienen – indien mogelijk - te worden gemonitord. 
 
Er is dus sprake van een groep veteranen die voor het overgrote deel een hoge mate van 
welbevinden meldt en maar weinig behoefte aan ondersteuning. Er is echter ook een 
groep met wie het minder goed gaat. Een gering percentage waardeert het bestaan over 
(vrijwel) de gehele linie als onvoldoende. Het zijn veteranen die weinig positieve 
ervaringen tijdens en na de missie hebben gehad en nu een grotere kans lopen om in 
een sociaal isolement te leven. 
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6 Reflectie op het onderzoek 
 
In de media en onder de bevolking bestaat er een beeld van veteranen met 
psychosociale problematiek regelmatig.18 Dit onderzoek toont aan dat dat beeld 
nuancering behoeft. Met de overgrote groep veteranen gaat het goed. En als het niet 
goed gaat, dan schrijven de veteranen dat in de meeste gevallen niet toe aan de 
uitzending. 
 
Aan degenen die zorg krijgen is gevraagd van welke zorginstanties ze deze ontvangen.19 
Daarna is gevraagd hoe tevreden men is met de hulpverlening. Daarbij moesten de 
veteranen – indien zij hulp krijgen van meerdere zorginstanties – de zorgprofessional in 
gedachte houden met wie zij het meest te maken hadden. Omdat uit het onderzoek niet 
duidelijk wordt wie die zorgverlener is waarmee men het meest te maken heeft, is het 
niet duidelijk over welke hulpverlener het waardeoordeel precies gaat.  
 
Dit onderzoek richtte zich op de kwaliteit van leven en het hebben van zorgbehoeften in 
de periode van drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Wat onduidelijk blijft is 
welk deel van de veteranen in het verleden een zorgbehoefte heeft gehad en óf en in 
hoeverre deze zorgbehoefte succesvol is geadresseerd. Dit betekent dat ook niet 
duidelijk is of degenen die nu een zorgbehoefte hebben dat voor het eerst hebben, hoe 
lang ze de zorgbehoefte hebben en of er verschillen zijn in zorgbehoeften in de tijd per 
veteraan. 
 
In dit onderzoek is niet goed duidelijk geworden waarin de groepen veteranen met een 
zorgbehoefte die wel of niet zorg krijgen, zich onderscheiden. Nadere analyses van de 
beschikbare data in aanvulling op de face value-beoordeling of aanvullend (toekomstig) 
onderzoek zou mogelijk meer inzicht kunnen bieden in dit verschil. 
 
Voor het onderzoek werden 6.000 niet-actieve veteranen benaderd, verdeeld over zes 
cohorten. De bruikbare respons was 48%, wat hoog genoemd kan worden voor dit type 
onderzoek. Hieruit blijkt dat de vragenlijst waarschijnlijk aansluit bij de leefwereld van de 
veteraan. De hoge respons is waarschijnlijk ook het gevolg van de gehanteerde methode 
van data verzamelen (Dillman-methode), de mogelijkheid om te kiezen tussen een 
digitale of een papieren vragenlijst, en de communicatie vanuit het Veteraneninstituut via 
Checkpoint op verschillende momenten voor en tijdens het onderzoek. 
 
Vooral de oudere veteranen respondeerden hoog (57%). Het responspercentage neemt 
af naarmate de cohorten jonger worden. De respons in het ‘2006-heden’-cohort is het 
laagst (36%). Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Een algemene tendens bij 
vragenlijstonderzoek is dat vrouwen en oudere personen vaker responderen dan mannen 
en jongeren. Een dergelijk effect zou ook hier aan de hand kunnen zijn geweest. Een 
andere mogelijke verklaring is dat het reflecteren op het algemene welbevinden en het 
terugkijken naar de missie(s) bij de jongere generaties wellicht minder speelt. 
 

                                                
18  Tilburg, A. van & Elands, M. (2013). Veteranendagbladmonitor 2012. Doorn: Veteraneninstituut; Duel, J. 

(2015). Hoe zien Nederlanders “de veteraan”? Checkpoint, januari-februari 2015, nr. 1, 20-21. 
19  Zorginstanties moet daarbij breed worden opgevat: ook nuldelijnshelpers en veteranenverbanden rekenen 

we bijvoorbeeld in dit onderzoek tot professionele zorginstanties. 
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Uit de antwoorden op de papieren vragenlijst bleek er een grote groep veteranen te zijn 
die weliswaar geen specifieke zorgbehoefte had, maar die toch zorg krijgt. Bij de 
vragenlijst via internet was deze antwoordcombinatie niet mogelijk. De bevinding dat 
men toch zorg krijgt voor een niet gevoelde behoefte, verdient nader aandacht bij een 
vervolgonderzoek. 
 
Vanwege de manier waarop de streekproef is getrokken (per cohort), zijn de resultaten 
per uitzendperiode representatief voor alle veteranen die in dezelfde periode zijn 
uitgezonden. De resultaten van alle uitzendperiodes samen gelden echter niet voor de 
gehele groep uitgezonden veteranen die niet meer in dienst is. Zo was in het Veteranen 
Registratie Systeem van medio 2014 de groep veteranen uit de Nieuw-Guineaperiode 
veel groter dan bijvoorbeeld de groep veteranen uit de meest recente uitzendperiode. 
Dat zou betekenen dat de uitkomsten van de groep Nieuw-Guineaveteranen veel 
zwaarder zouden moeten wegen dan de uitkomsten van de veteranen uit de meest 
recente uitzendperiode. In dit onderzoek is die ‘weging’ niet toegepast. 
 
Omdat cohort geen effect heeft en de wijze van steekproeftrekken – aselect per cohort – 
beperkingen oplegt aan de generalisatie van de onderzoeksresultaten, zou een 
vervolgonderzoek met een aselecte steekproef uit de gehele groep veteranen kunnen 
volstaan. 
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7 Aanbevelingen 
 
Het is aan de opdrachtgever van het onderzoek om – op basis van haar taakstelling als 
toezichthoudend orgaan op het LZV – aanbevelingen te formuleren die gericht zijn op 
betere zorg voor veteranen en hun thuisfront. Op basis van dit onderzoek willen de 
onderzoekers echter een eerste aanzet geven voor dergelijke aanbevelingen.  
 
Allereerst kan outreachende veteranenzorg een waardevolle aanvulling zijn op het 
bestaande zorgaanbod. Een deel van de zorgvragen waarvoor geen hulp is gezocht, 
bevindt zich bij veteranen die zich mogelijk in een sociaal isolement bevinden (weinig 
sociale steun, alleenstaand, werkloos, arbeidsongeschikt, etc.). Een invulling van 
outreachende zorg kan een informeel contact zijn dat men (waarbij nog niet nader 
gespecificeerd is wie ‘men’ is) op gezette tijden legt met elke veteraan. Ook kan het 
nuldelijnshulp hierbij mogelijk een rol spelen, zeker als zij goed geïnformeerd zijn over 
mogelijke risicofactoren zodat zij daar alert op kunnen zijn. 
 
Ten tweede blijkt uit de antwoorden van veteranen met een zorgbehoefte die geen zorg 
zoeken dat er behoefte is om zelfstandig de problemen aan te pakken. Dit past bij de 
‘can-do’- mentaliteit die militairen kenmerkt. De zorg kan hierop inspelen door dat te 
respecteren en te inventariseren hoe de zelfredzaamheid versterkt kan worden. 
 
Het thuisfront is voor veteranen die zorg zoeken en krijgen een belangrijke factor. Het 
thuisfront speelt een belangrijke rol bij het in gang zetten van een vraag om zorg. Maar 
het thuisfront verdient ook zelf steun en zorg. Verder speelt het thuisfront – en meer 
algemeen de directe sociale omgeving – een belangrijke rol als buffer bij het ontstaan of 
verergeren van klachten. De vraag of het huidige zorgsysteem voldoende inspeelt op de 
behoeften en met name de rol van het thuisfront verdient een antwoord. 
 
Ten vierde verdient het beeld van de veteraan als iemand met psychosociale problemen 
nuancering. Met de meeste veteranen gaat het goed; bij klachten leggen de veteranen in 
de meeste gevallen geen relatie met eerdere uitzendingen. 
 
Tot slot biedt de reflectie op het huidige onderzoek aanknopingspunten om de opzet en 
uitvoering van vervolgonderzoek naar dit thema aan te passen. 
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Bijlage 1  Verantwoording vragenlijst 
De tabel hieronder biedt een overzicht van eisen uit het onderzoeksplan of bevindingen in 
de literatuurstudie en/of de focusgroepen. De tabel geeft aan wat de herkomst van de 
eis/bevinding is, welk gevalideerd instrument is gebruikt en hoe de eis/bevinding is 
vertaald in een vraag of oplossing. Een geel gearceerde cel geeft aan dat de eis of 
bevinding niet (volledig) geadresseerd is. 
 
Eis uit onderzoeksplan of 
bevinding uit literatuurstudie 
en/of focusgroep 

Herkomst Instrument Vraag/oplossing 

    
Beperkt aantal vragen Par 1.4  Omvang beperkt tot 

61 of 62 vragen 
Het is van belang de doelgroep 
goed af te bakenen 

Par 1.4, punt 2  Zie samenstelling 
steekproef 

Het onderzoek zal in de 
toekomst periodiek herhaald 
moeten kunnen worden en het 
onderzoeksinstrument dient 
daarvoor geschikt te zijn 

Par 1.4, punt 3  Zie verantwoording 
vragenlijst 

Vragen over het 
sociodemografisch profiel van 
veteranen (leeftijd, sekse, 
burgerlijke staat, gezinssituatie, 
opleidingsniveau, werksituatie 
e.d.) moeten in 
overeenstemming zijn met 
vragen die ook het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
stelt aan de Nederlandse 
bevolking 

Par 1.4, punt 1; 
par 1.5.2 vraag 2 

Vraag 16-20 
conform CBS 

Vraag 1-20 

Waar melden veteranen met 
klachten zich met hun zorgvraag 
die zij relateren aan de 
doorgemaakte ervaringen tijdens 
hun inzet of uitzending 

Par 1.4, punt 1  Vraag 40 
(attributie); vraag 
42, 43, 48 

Hoeveel veteranen zijn 
momenteel in zorg 

Par 1.4, punt 1  Vraag 41, 42 

Welke kennis is bij veteranen 
aanwezig over de specifieke 
hulpverlening vanuit het LZV 

Par 1.4, punt 1  Vraag 59 (vraagt 
niet naar welke 
kennis, maar of 
men kennis heeft) 

Wat verstaan veteranen onder 
zorg (psychisch, sociaal, 
medisch en/of maatschappelijk) 

Par 1.4, punt 1  Achterwege gelaten 
vanwege eis 
beperkte omvang 
vragenlijst. 
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Eis uit onderzoeksplan of 
bevinding uit literatuurstudie 
en/of focusgroep 

Herkomst Instrument Vraag/oplossing 

    
Hoe ervaren de veteranen de 
zorg 

Par 1.4, punt 1; 
par 1.5.2 vraag 
8; Par 2.2.2; 
zorggebruik 

Hier wordt 
aangesloten bij de CQ 
Index Veteranenzorg 
(CQIv). Degenen die 
hulp of ondersteuning 
vanuit het LZV 
krijgen, krijgen allen 
een CQIv 
toegestuurd. De 
uitkomsten daarvan 
kunnen aan dit 
onderzoek worden 
gekoppeld. Degenen 
die professionele hulp 
of ondersteuning 
buiten het LZV 
ontvangen, krijgen 
delen van de CQIv 
voorgelegd 

Vraag 44-47; 
vraag 49-52 

Welke wensen hebben veteranen 
voor de zorg 

Par 1.4, punt 1  Achterwege 
gelaten vanwege 
eis beperkte 
omvang 
vragenlijst. 

Hoeveel veteranen die klachten 
hebben, willen geen zorg  

Par 1.4, punt 1 Het gaat hierbij om 
zaken als praktische 
belemmeringen, de 
eigen opvattingen 
over hulpverlening, 
stigma, en dergelijke. 
De antwoord-
categorieën worden 
zoveel mogelijk 
voorgecodeerd (mede 
op basis van de 
uitkomsten van de te 
houden 
focusgroepen). 

Vraag 40, 41 

Redenen waarom veteranen die 
klachten hebben geen zorg 
willen 

Par 1.4, punt 1; 
par 1.5.2 vraag 7 

 Vraag 56 
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Eis uit onderzoeksplan of 
bevinding uit literatuurstudie 
en/of focusgroep 

Herkomst Instrument Vraag/oplossing 

    
In hoeverre is het thuisfront 
betrokken bij de zorg 

Par 1.4, punt 1; 
par 1.5.2 vraag 9 

Veteranen in zorg bij 
het LZV ontvangen 
deze vragen al als 
onderdeel van de 
CQIv. Degenen die 
professionele hulp of 
ondersteuning buiten 
de LZV ontvangen, 
krijgen deze module 
in de vragenlijst 
voorgelegd 

Vraag 53 

Hoe waarderen veteranen het 
dat het thuisfront betrokken is 
bij de zorg  

Par 1.4, punt 1; 
par 1.5.2 vraag 9 

Veteranen in zorg bij 
het LZV ontvangen 
deze vragen al als 
onderdeel van de 
CQIv. Degenen die 
professionele hulp of 
ondersteuning buiten 
de LZV ontvangen, 
krijgen deze module 
in de vragenlijst 
voorgelegd 

Vraag 54 

Inzicht krijgen in de 
zorgbehoeften van de veteranen 
in het algemeen, maar ook van 
de veteranen die geen gebruik 
maken van het LZV en de 
redenen hiervoor 

Par 1.4, punt 2  Vraag 28-36, 39-
41, 56 

Wat zijn risicofactoren voor het 
ontstaan van psychische 
klachten bij veteranen 

Par 1.5.2, vraag 
1 

 Vraag 3-12, 16-27 

Subjectieve zorgbehoeften van 
de veteranen 

Par 1.5.2, vraag 
4; par 2.2.2; 
subjectieve 
zorgbehoefte 

Quality of Life and 
Care 

Vraag 28-36; 
seksuele domein 
vanwege 
gevoeligheid 
achterwege 
gelaten20 

Hangen eventuele subjectieve 
zorgbehoeften samen met de 
uitzending; aan de veteraan 
wordt gevraagd of zijn situatie 
sinds de uitzending(en) 
verbeterd is, gelijk is gebleven, 
of is verslechterd 

Par 1.5.2, vraag 
5 

 Vraag 40; geen 
vraag over 
verandering 
situatie sinds 
uitzending(en) 
vanwege eis 
beperkte omvang 
vragenlijst 

  

                                                
20  In het verleden heeft vragen naar seksuele leven van militairen/veteranen in onderzoek van Nederlandse 

Defensie Academie tot veel ophef geleid in de pers (De Telegraaf dd. 25-1-2007: Leger vraagt 
bedgeheimen).  



104 
 

Eis uit onderzoeksplan of 
bevinding uit literatuurstudie 
en/of focusgroep 

Herkomst Instrument Vraag/oplossing 

    
Van welke professionele 
hulp/ondersteuning maken 
veteranen gebruik en hoe 
werden zij naar deze 
hulp/ondersteuning verwezen 

  Vraag 43, 48, 55 

Onderscheid maken naar civiele 
en militaire hulpverlening 

Par 2.2.2; 
zorggebruik 

 Vraag 43 versus 
vraag 48 

De rol van naasten van 
veteranen bij het zoeken naar 
hulp 

Par 2.2.2; 
zorggebruik 

 Vraag 55 

De behoeften van naasten van 
veteranen 

Par 2.2.2; 
zorggebruik 

 Vraag 60 (extra 
vraag) 

Hangt de waardering voor de 
ontvangen zorg samen met de 
periode van uitzending 

Par 2.2.2; 
zorggebruik 

 Vraag 8-12; 
indeling in 
cohorten 

Risicofactor 
klachten/zorgbehoefte/ 
zorggebruik: burgerlijke staat; 
werk; inkomen; sociale steun 

Par 2.2.2; 
risicofactoren 

 Vraag 16-20, 27 

Drempels tot zorg: opvatting 
over hulpverlening en eigen 
problemen, stigma, praktische 
problemen  

Par 2.2.2; 
drempels tot 
zorg; par 2.3.1 

 Vraag 56 

Besteed aandacht aan de 
positieve kant van missies  

Par 2.3.1  Vraag 22 

Beeldvorming en reacties vanuit 
de omgeving kunnen invloed 
hebben op hoe de veteraan zich 
voelt 

Par 2.3.1  Vraag 26 

Naast de tien geïdentificeerde 
domeinen, zou nog een elfde 
levensdomein toegevoegd 
moeten worden, namelijk 
(religieuze) zinvinding/zingeving 

Par 2.3.1  Vraag 37 (niet als 
apart domein) 

Degenen die de dienst kort na 
de missie hebben verlaten, 
zouden degenen zijn met de 
meeste problemen. In hoeverre 
is de periode tussen het einde 
van de uitzending en het 
verlaten van de dienst van 
invloed op ervaren zorgbehoefte 

Par 2.3.1  Vraag 12 

Gebrek aan specifieke kennis 
van de cultuur en 
belevingswereld van militair 
geüniformeerden bij 
hulpverleners 

Par 2.3.1  Vraag 44, 45 en 
49, 50 

De toegankelijkheid van de zorg 
voor partners 

Par 2.3.1  Vraag 60 (extra 
vraag) 
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Eis uit onderzoeksplan of 
bevinding uit literatuurstudie 
en/of focusgroep 

Herkomst Instrument Vraag/oplossing 

    
De benadering van de veteraan 
is gelijkwaardig (niet als 
slachtoffer en zonder problemen 
te bagatelliseren) en de taal in 
de vragenlijst is begrijpelijk 

Par 2.3.1  Zie tekst van de 
vragenlijst 

Sommige vragen kunnen 
confronterend zijn 

Par 2.3.2  Mogelijkheid tot 
steun in 
aanbiedingsbrief 
en aan eind 
vragenlijst 

Optie aanbieden om vragenlijst 
met iemand anders in te vullen 

Par 2.3.2  Is mogelijk; zie 
ook vraag 60, 61 

Invullen moet onderbroken 
kunnen worden 

Par 2.3.2  Is mogelijk; zie 
aanbiedingsbrief 

Bij de meest confronterende 
vragen moet een 
antwoordcategorie “wil ik niet 
beantwoorden” worden 
opgenomen zijn 

Par 2.3.2  Is mogelijk; zie 
vragenlijst 

De vragenlijst dient niet te 
eindigen met een 
confronterende vraag 

Par 2.3.2  Zie vragenlijst. 

De mogelijkheid moet worden 
geboden om – als (het invullen 
van) de vragenlijst daar 
aanleiding toe geeft – contact te 
leggen met een medewerker van 
het Centraal Aanmeldpunt (CAP) 
van het Veteraneninstituut 

Par 2.3.2  Is mogelijk; zie 
aanbiedingsbrief 
en vragenlijst 
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Bijlage 2 Uitnodigingsbrief, aankondiging Checkpoint 
en herinneringsbrief 

 
De uitnodigingsbrief. 
DATUM 
 
Geachte <NAAM>, 
 
U krijgt deze brief omdat u veteraan buiten dienst bent en wij uw medewerking willen vragen 
voor een onderzoek. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) wil graag weten hoe 
het met de veteranen in Nederland gaat. Ook wil de RZO graag weten of veteranen behoefte 
hebben aan ondersteuning en zo ja, hoe het veteranenbeleid hierop verder aangepast zou 
kunnen worden.  
 
Daarom heeft de RZO het Veteraneninstituut en het Trimbos-instituut de opdracht gegeven een 
vragenlijst te sturen naar een steekproef van 6000 veteranen. Door deze vragenlijst in te vullen, 
kunt u aangeven hoe het met u gaat. Een uitzending kan veel indrukken achterlaten en hierdoor 
invloed hebben op uw leven en welbevinden. Of dit nou een positieve of negatieve invloed is - of 
beide - we zouden hoe dan ook graag willen weten hoe het met u gaat en wat wij eventueel 
kunnen bijdragen om dat welbevinden te bevorderen. Hiermee kunt u helpen het 
veteranenbeleid te verbeteren. Uw deelname aan het onderzoek is dan ook van groot belang. 
 
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u via internet kunt invullen. Wanneer u de 
volgende link in uw internetbrowser overneemt en uw gebruikersnaam en wachtwoord invult, 
komt u bij de vragenlijst. Deze link moet u invoeren links boven in het scherm, waar het 
internetadres is vermeld van de website die op dat moment is te zien: 
 

 

 

 
U kunt inloggen op: http://idm.trimbos.nl/vrs 
Uw gebruikersnaam is: <GEBRUIKERSNAAM> 

Uw wachtwoord is: <WACHTWOORD> 
 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twintig minuten. U kunt er rustig de tijd voor 
nemen en u kunt altijd stoppen om op een later moment verder te gaan. Daarvoor gaat u dan 
weer naar de hierboven genoemde website en vult u uw gebruikersnaam en het wachtwoord 
weer in. U heeft tot 17 februari 2014 de tijd om deze lijst in te vullen. 
 
 

http://idm.trimbos.nl/vrs
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De RZO, het Veteraneninstituut en het Trimbos-instituut waarborgen uw privacy. Het onderzoek 
is volledig anoniem. De informatie die u verstrekt wordt op geen enkele manier gekoppeld aan 
uw persoonsgegevens. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar personen. 
 
Als u niet de beschikking heeft over internet dan kunt u met het bijgevoegde antwoordkaartje 
een papieren vragenlijst aanvragen. 
 
Als u niet met dit onderzoek mee wilt doen, kunt u dat aangeven op het antwoordkaartje en dat 
aan ons terugsturen. U wordt dan niet meer lastig gevallen met herinneringsbrieven. 
 
Als u naar aanleiding van dit onderzoek met iemand wilt praten over uw persoonlijke situatie dan 
kunt u contact opnemen met een maatschappelijk werker van het Centraal Aanmeldpunt (CAP), 
op telefoonnummer 0343 – 474178 of via zorg@veteraneninstitituut.nl. 
 
Als u meer wilt weten over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met een van de 
onderzoekers, via het Veteraneninstituut, op telefoonnummer 0343-744183 of via 
koc@veteraneninstituut.nl.  
 
Ik dank u bij voorbaat zeer voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Marie-Louise Tiesinga-Autsema 
 
Voorzitter Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek 
 

 
Aankondiging in Checkpoint nr.1 van januari-februari 2014 (p. 53). 
 

 
  

mailto:zorg@veteraneninstitituut.nl
mailto:koc@veteraneninstituut.nl
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De herinneringsbrief. 
 
Naam 
adres 
postcode en woonplaats 
 
 
Datum 
Geachte heer <naam>/mevrouw <naam>, 
 
Vier weken geleden ontving u een brief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek 
“Veteraan, hoe gaat het met u?”. Dit onderzoek gaat over het welbevinden van Nederlandse 
veteranen. Het wordt in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) 
uitgevoerd door het Trimbos instituut, in samenwerking met het Veteraneninstituut 
 
In die brief stuurden wij u een link naar een beveiligde website, waar u een digitale vragenlijst 
kon invullen. Op een meegestuurde antwoordkaart kon u aangeven of u liever een papieren 
vragenlijst wilde ontvangen. Als u niet mee wilde doen, of als deze vragenlijst niet u bedoeld 
was, kon u dat ook op die kaart aangeven. 
 
Voor zover wij kunnen nagaan heeft u deze vragenlijst nog niet ingevuld; ook hebben wij van u 
geen antwoordkaart ontvangen. Het kan zijn dat u de toegangscode voor de digitale vragenlijst 
bent kwijt geraakt; daarom sturen wij u nogmaals de link naar de website en de inloggegevens. 
Misschien is toegang tot internet voor u niet mogelijk of moeilijk. Voor de zekerheid sturen wij u 
daarom ook een papieren vragenlijst en een antwoordenvelop (postzegel niet nodig).  
 
Inloggen op: http://idm.trimbos.nl/vrs 
Gebruikersnaam: 
Wachtwoord: 
 
Het kan zijn dat u de vragenlijst wel al heeft ingevuld, maar dat dit nog niet bij ons is verwerkt. 
In dat geval kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen. U kunt de vragenlijst invullen tot 
24 februari 2014; daarna is het voor u niet meer mogelijk om aan dit onderzoek deel te nemen.  
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u alsnog aan dit onderzoek meedoet. U helpt daardoor 
mee het veteranenbeleid te verbeteren en de dienst- en zorgverlening zo goed mogelijk af te 
stemmen op de behoeften van veteranen. Is het niet voor uzelf, dan wel voor uw mede-
veteranen! 
 
Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers bij 
het Veteraneninstituut: telefoon 0343 – 744 183 of via de e-mail: koc@veteraneninstituut.nl 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 

Marie-Louise Tiesinga-Autsema 
Voorzitter Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek 
 

  

http://idm.trimbos.nl/vrs
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Bijlage 3  Responskaart en vragenlijst 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van de Word-versie van de papieren vragenlijst. 
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Instructies voor het invullen van deze vragenlijst 
 
Beantwoord de vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat bij 
het antwoord staat. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. Bij die vragen staat dan aangegeven dat u meerdere vakjes 
kunt aankruisen. 
 
Een antwoord verbeteren 
Stel dat u vakje 'Ja' heeft aangekruist, terwijl u eigenlijk 'Nee' had willen 
aankruisen. Dat kunt u dit als volgt verbeteren: 
 
 Nee 
 Ja   
 
 
Niet alle vragen zijn voor iedereen van toepassing 
Een aantal vragen zal voor u niet van toepassing zijn. Dat hangt af van het 
antwoord dat u op andere vragen geeft. In de vragenlijst lijst wordt dan 
aangegeven welke vragen u kunt overslaan en met welke vraag u kunt 
verdergaan, bijvoorbeeld: 
 
 Nee 
 Ja   ga verder met vraag 10 
 
Om u goed door de vragenlijst te kunnen leiden, hebben we de vragen een 
verschillende kleur gegeven: 
 
• De donkerblauwe vragen zijn voor iedereen van toepassing. 
• De lichtblauwe vragen zijn niet voor iedereen van toepassing. Afhankelijk 

van uw eerdere antwoorden is zo'n vraag voor u bestemd of niet. 
• Wanneer u vragen kunt overslaan wordt dat in rood weergegeven. Probeert 

u alstublieft de aangegeven route te volgen. 
 
Beantwoord de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. 
 
Na het invullen kunt u de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop. U hoeft geen postzegel te plakken.  
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Algemene gegevens over uzelf en uw uitzending(en) 
Als eerste willen we graag wat algemene gegevens van u weten, bij welk onderdeel u heeft 
gediend, aan welke missie(s) u hebt deelgenomen en wanneer u (voor het laatst) uitgezonden bent 
geweest.  

 
1. Bent u een man of een vrouw? 

 
 Man 
 Vrouw 

 
2. Wat is uw leeftijd? 

 
 Ik ben                         jaar oud (gaarne invullen) 
 
 
3. Bij welk defensieonderdeel heeft u gediend? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Koninklijke Marechaussee 
 Koninklijke Landmacht 
 Koninklijke Luchtmacht 
 Koninklijke Marine 

 
4. Wat was uw rang of stand bij het verlaten van de dienst? 

 
 Soldaat, matroos, marinier, marechaussee (of daarmee vergelijkbaar)  
 Korporaal (of daarmee vergelijkbaar) 
 Onderofficier 
 Subalterne Officier 
 Hoofdofficier  
 Opper- of vlagofficier 
 Burger 

 
5. Wat was uw laatste dienstverband?  
 

 Contract voor onbepaalde tijd 
 Contract voor bepaalde tijd (KVV’er, BBT’er, TS’er etc.) 
 Dienstplichtig 
 Reservist 

 
6. Hoe vaak bent u op uitzending geweest? 
 

 1 Keer 
 2 Keer 
 3 Keer 
 4 Keer  
 5 Keer of vaker 

 
7. Hoe oud was u, toen u (voor de eerste keer) werd uitgezonden? 
  
 Ik was toen                          jaar oud (gaarne invullen) 
 

 
8. Was u dienstplichtig militair toen u (voor de eerste keer) werd uitgezonden? 
 

 Ja 
 Nee 
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9. Aan welke missie(s)/militaire operatie(s) (in welke gebieden) heeft u deelgenomen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Tweede Wereldoorlog  
 Nederlands-Indië 
 Korea 
 Nieuw Guinea 
 Midden-Oosten (Israël, Egypte, Libanon, Irak, Libië) 
 Afrika (Congo, Namibië, Angola, Mozambique, Uganda/Rwanda, Goma, Eritrea/Ethiopië, 

Somalië, Sudan, Tsjaad, Liberia) 
 Europa (voormalig Joegoslavië) 
 Europa (Turkije, Griekenland, Moldavië, Cyprus, Georgië) 
 Azië (India, Pakistan, Afghanistan) 
 Haïti 
 Anders, namelijk: _____________________________________                                                   
 

10. Als u aan meerdere missies hebt deelgenomen, wat was uw laatste missie? 
 

 Tweede Wereldoorlog  
 Nederlands-Indië 
 Korea 
 Nieuw Guinea 
 Midden-Oosten (Israël, Egypte, Libanon, Irak, Libië) 
 Afrika (Congo, Namibië, Angola, Mozambique, Uganda/Rwanda, Goma, Eritrea/Ethiopië, 

Somalië, Sudan, Tsjaad, Liberia) 
 Europa (voormalig Joegoslavië) 
 Europa (Turkije, Griekenland, Moldavië, Cyprus, Georgië) 
 Azië (India, Pakistan, Afghanistan) 
 Haïti 
 Anders, namelijk: _____________________________________                                                  

 
11. In welk jaar is uw (laatste) missie beëindigd? 
  
 Dat was in                         (graag jaartal invullen) 
 
 
12. Hoe lang bent u na uw (laatste) missie nog in actieve dienst gebleven? 
 

 Ik heb (vrijwel) onmiddellijk de dienst verlaten 
 Ik heb na een half jaar de dienst verlaten 
 Ik heb na één jaar de dienst verlaten 
 Ik heb tussen één jaar en twee jaar de dienst verlaten 
 Ik heb na twee á drie jaar de dienst verlaten 
 Ik heb na vier jaar (of later) de dienst verlaten 
 Ik ben een actief dienende militair 

 
13. Bent u aangesloten bij één of meerdere verenigingen of organisaties voor (oud) 

militairen? 
 

 Ja 
 Nee 

 
14. Neemt u wel eens deel aan een bijeenkomst voor veteranen (bijvoorbeeld een reünie 

of een veteranendag)? 
 

 Ja 
 Nee 
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15. Heeft u een veteranenpas? 
 

 Ja 
 Nee 

 
16. Wat is uw burgerlijke staat? 
 

 Ongehuwd (nooit gehuwd en nooit geregistreerd partner geweest) 
 Gehuwd (wettig gehuwd / geregistreerd partnerschap) 
 Weduwnaar / weduwe 
 Gescheiden (gescheiden na wettig huwelijk / gescheiden na partnerschap).  

 
17. Hoe is uw huishouden samengesteld? 
 

 Thuiswonend (u woont bij uw ouder(s)) 
 Alleenstaand 
 Samenwonend met partner (al dan niet gehuwd zonder kinderen) 
 Samenwonend met partner en kind(eren) (al dan niet gehuwd) 
 Alleenstaande ouder, samenwonend met kind(eren) 
 Samenwonend overig (bijvoorbeeld woongemeenschap) 
 LAT-relatie 

 
18. Wat is uw huidige arbeidspositie? 
 (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 In opleiding (student) 
 Betaald werkzaam (12 uur of meer) 
 Onbetaald werkzaam/vrijwilliger 
 Werkloos 
 Met pensioen / functioneel leeftijdsontslag (FLO) / Uitkeringswet Gewezen Militairen 

(UGM) 
 Arbeidsongeschikt (volledig / gedeeltelijk) 
 

19. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een afgeronde opleiding/diploma of 
getuigschrift) 

 
 Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, 

MEAO) 
 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
 Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
 Anders, namelijk    _____________________________ 

 
20. Wat is het netto inkomen van uw huishouden? 
 

 Geen inkomen 
 Minder dan modaal (minder dan 1500 euro netto per maand) 
 1 tot 2 Keer modaal (1501-3300 euro netto per maand) 
 Meer dan 2 keer modaal (meer dan 3300 euro netto per maand) 
 Wil ik liever niet beantwoorden 
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Terugdenkend aan de missie(s) 
Veel veteranen geven aan dat een uitzending een schat aan ervaringen heeft opgeleverd, waar ze 
nog regelmatig aan terugdenken. De aanwezigheid in een onbekend land, in een ander klimaat, 
met een andere cultuur, de aanwezigheid in een conflictgebied en de spanningen en gevaren die 
dat kan opleveren. Deze ervaringen kunnen heel verschillend zijn. Sommige veteranen denken met 
gemengde gevoelens terug aan hun uitzending, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende 
waardering en respect uit de burgerbevolking, andere veteranen geven aan dat de uitzending hun 
leven heeft verrijkt. In onderstaande vragen kunt u aangeven hoe u aan uw uitzendingen 
terugdenkt.  
 
21. Kunt u aangeven hoe uw uitzending(en) uw leven heeft (hebben) beïnvloed? 

 Het heeft mijn leven nadien: 
 
 Zeer positief beïnvloed 
 Positief beïnvloed 
 Zowel positief als negatief beïnvloed 
 Negatief beïnvloed 
 Zeer negatief beïnvloed 

 
22. Welke van de volgende woorden / termen passen het best bij uw missie(s)? 

 (Geef telkens aan in hoeverre de term voor u van toepassing is. Een '0' betekent dat de term 
helemaal niet van toepassing is, een '10' geeft aan dat de term helemaal wel van toepassing 
is)  

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Saamhorigheid            
Schaamte            
Midden in het leven staan            
Onbegrip            
            
Erkenning            
Spanning/stress            
Opdoen levenservaring            
Angst            
            
Kameraadschap            
Frustratie            
Nuttig werk            
Miskenning            
            
Onderling vertrouwen            
Boosheid            
Verbreding van de horizon            
Onvoldoende voorbereid            
            
Trots            
Misbruikt voelen            
Goede militaire prestaties            
Schuldgevoel            
            
Zingevend            
Machteloosheid            
Voldoening            
Spijt            
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23. Verlangt u nog wel eens terug naar de tijd van uw uitzending(en)? 
 

 Ja 
 Nee 
 

24. De overgang van het leven tijdens de missie(s) en het leven thuis is voor velen 
groot. Had u toen steun nodig? 

 
 Nee  ga verder met vraag 26 
 Ja 

 
25. Waaraan heeft u toen steun aan gehad? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  
 
 Het contact met mijn naasten 
 De debriefing van Defensie 
 Het contact met collega's die hetzelfde hebben meegemaakt 
 Het contact met collega's die niet in dezelfde uitzending zaten 
 Het contact met mijn toenmalige leidinggevende/commandant 
 Aandacht van mijn (thuis)omgeving 
 Ondersteuning vanuit Defensie 
 Reguliere hulpverlening 
 Veteranenhelper / buddysupport 
 Geen steun gekregen 
 Geen steun nodig gehad 
 
 

26. Hoe reageerde uw omgeving over het algemeen op uw missie(s) na terugkomst? 
Hier worden niet uw naasten bedoeld, maar de mensen die verder weg staan. 

 De omgeving reageerde:  
 

 (Vrijwel) altijd positief 
 Meestal positief 
 Zowel positief als negatief 
 Meestal negatief 
 (Vrijwel) altijd negatief 
 Niet, ze wisten niet dat ik uitgezonden was 
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Steun 
De voorgaande vragen gingen met name over uw militaire loopbaan en uw uitzendingen. Daarin 
vroegen we u hoe uw omgeving na terugkomst op u reageerde en van wie u toen al of niet steun 
hebt ervaren. In het volgende deel willen we u vragen hoe u op dit moment de steun vanuit uw 
omgeving ervaart en in hoeverre u een steun voor uw omgeving bent. Deze vragen worden soms 
als confronterend ervaren. 
 
27. Hieronder vindt u een aantal uitspraken die betrekking hebben op uw contacten. Dit 

kunnen naasten zijn maar ook vrienden, kennissen en buren. Kruis bij elke uitspraak 
het antwoord aan dat op u het meest van toepassing is. Deze uitspraken gaan over de 
toestand zoals die in het afgelopen half jaar is geweest. 

 
 
 bijna 

nooit 
 

soms 
 

vaak 
bijna 
altijd 

Ik praat vertrouwelijk met anderen     
Anderen komen bij mij voor steun en advies     
Vrienden en familie bezoeken mij.     
Als ik me gespannen voel of onder druk sta, dan is er iemand 
die me helpt 

 
 

 
 

 
 

 
 

Als ik iets leuks meemaak, dan is er iemand met wie ik dat kan 
delen 

 
 

 
 

 
 

 
 

Als ik pijn heb, dan is er iemand die me steunt     
Ik bespreek mijn persoonlijke problemen met anderen     
Ik bezoek vrienden of familie     
Anderen komen bij mij met hun persoonlijke problemen     
Als ik verdrietig ben, dan is er iemand met wie ik dat kan delen  

 
 
 

 
 

 
 

Als ik hulp nodig heb bij karweitjes die ik niet alleen kan 
uitvoeren dan is er iemand die me daarbij helpt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  



120 
 

Levensgebieden 
We willen u nu een aantal vragen stellen over negen aspecten van het leven waar we allemaal mee 
te maken hebben, zoals lichamelijk functioneren, werk en inkomen, en sociale relaties. Bij elk 
levensgebied worden in een kader voorbeelden gegeven van onderwerpen die daaronder kunnen 
vallen. U kunt zelf ook voorbeelden bedenken die u belangrijk(er) vindt. Neem deze voorbeelden 
dan in gedachten.  
 
Per levensgebied vragen wij u om met een rapportcijfer van 1 tot 10 aan te geven hoe u de 
kwaliteit van leven op dit gebied ervaart. Het cijfer ‘1’ betekent dan dat u de kwaliteit zeer laag 
vindt en een ’10’ betekent dat u de kwaliteit zeer hoog vindt. Vervolgens vragen wij u of u op dat 
levensgebied ondersteuning wilt hebben en, zo ja, of u ondersteuning krijgt. Dat kan zowel van 
iemand uit uw omgeving zijn als van een professional, zoals een huisarts, een fysiotherapeut, een 
maatschappelijk werker, etc. Het gaat daarbij om de situatie in de afgelopen drie maanden 
 
U hoeft op deze vragen geen antwoord te geven. Kruis daarvoor het vakje 'wil ik niet 
beantwoorden' aan. 
 
Lichamelijk functioneren 
• Energie hebben, fitheid, moeheid 
• Lichamelijke beperkingen ervaren 
• Pijn hebben 
• Slaapproblemen hebben 
• Een ziekte hebben 
• Lichamelijke klachten hebben (hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen, overmatig transpireren)  
 
28. Geef een rapportcijfer voor uw lichamelijk functioneren 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 29 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

  
 Wilt u ondersteuning bij uw lichamelijk functioneren? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 29 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw lichamelijk functioneren? 
 

 Ja 
 Nee 
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Zelfstandig functioneren 
• Zichzelf verzorgen 
• Huishouden doen, boodschappen doen, klussen 
• Administratie bijhouden 
• Financiële zaken regelen 
• Zelfstandig buitenshuis kunnen verplaatsen (de stad in gaan, gebruik maken van openbaar 

vervoer) 
 
29. Geef een rapportcijfer voor uw zelfstandig functioneren 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 30 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw zelfstandig functioneren? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 30 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw zelfstandig functioneren? 
 

 Ja 
 Nee 

 
Psychisch functioneren 
• Emoties of gevoelens (blij, bedroefd, bang, boos) 
• De wijze waarop u omgaat met grote en kleine gebeurtenissen in het dagelijks leven 
• De manier waarop u denkt (piekeren, chaotisch denken, versneld denken,  
 concentratie) 
• Verslaving 
 
30. Geef een rapportcijfer voor uw psychisch functioneren 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 31 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw psychisch functioneren? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 31 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw psychisch functioneren? 
 

 Ja 
 Nee 
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Woonsituatie 
• De kwaliteit van uw woonruimte (grootte, afwerking, tuin, balkon) 
• De kwaliteit van uw woonwijk (overlast, veiligheid, verkeerslawaai) 
• De mensen in uw omgeving, uw buurtgenoten 
• De bereikbaarheid van voorzieningen  
 (winkels, openbaar vervoer, gezondheidszorg, bibliotheek) 
 
31. Geef een rapportcijfer voor uw woonsituatie 

 
 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 32 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rapportcijfer           
 
 Wilt u ondersteuning bij uw woonsituatie? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 32 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw woonsituatie? 
 

 Ja 
 Nee 

 
Dagbesteding 
• Betaald werk hebben 
• Vrijwilligerswerk doen 
• Studie en opleidingen volgen 
• Dagactiviteitencentrum bezoeken 
• Huishouding doen, zorgen voor kinderen 
 
32. Geef een rapportcijfer voor uw dagbesteding 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 33 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw dagbesteding? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 33 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw dagbesteding? 
 

 Ja 
 Nee 
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Financiële situatie 
• Over geld beschikken om de dingen te kunnen doen die u nodig vindt 
• Een beter betaalde baan kunnen krijgen 
• Een uitkering of zorgtoeslag kunnen krijgen 
 
33. Geef een rapportcijfer voor uw financiële situatie 

 
 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 34 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rapportcijfer           
 
 Wilt u ondersteuning bij uw financiële situatie? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 34 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw financiële situatie? 
 

 Ja 
 Nee 

 
Sociale contacten 
• Uw omgang met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren) 
• Samen met anderen dingen doen (winkelen, koffie drinken, werken) 
• Bij elkaar op bezoek gaan 
• Uitgaan (bioscoop, café, sportvereniging, buurthuis) 
 
34. Geef een rapportcijfer voor uw sociale contacten 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 35 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw sociale contacten? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 35 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw sociale contacten? 
 

 Ja 
 Nee 
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Persoonlijke relaties 
• Uw relatie met partner, kinderen, naasten, hechte vrienden, mensen die  
 veel voor u betekenen 
• Onderling vertrouwen of wantrouwen hebben 
• Steun van elkaar krijgen 
• Ruzie met elkaar hebben 
 
35. Geef een rapportcijfer voor uw persoonlijke relaties 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 36 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw persoonlijke relaties? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 36 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw persoonlijke relaties? 
 

 Ja 
 Nee 

 
Vrijetijdsbesteding 
• Hobby’s, cursussen volgen 
• Uitstapjes maken, op vakantie gaan 
• Lezen, televisie kijken, radio luisteren 
• Sporten 
• Luieren 
 
36. Geef een rapportcijfer voor uw vrijetijdsbesteding 
 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 37 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
 Wilt u ondersteuning bij uw vrijetijdsbesteding? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 37 

 
 Krijgt u ondersteuning bij uw vrijetijdsbesteding? 
 

 Ja 
 Nee 
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Bij de vorige vragen heeft u aangegeven hoe u uw huidige situatie beoordeelt op verschillende 
levensgebieden. Als u naar uw leven als geheel kijkt, hoe ervaart u het leven dan? Hierbij zijn 
zaken van belang als: 
 
• Zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben 
• Controle hebben 
• Het gevoel er bij te horen 
• Het geloof en spirituele ontwikkeling 
• Het bestaan als zinvol ervaren 
• Een doel, dromen en idealen in het leven hebben 
• Hoop en optimisme koesteren, levensgeluk ervaren 
 
37. Hoe ervaart u uw leven? 

 (Kruis het vakje aan wat op u het beste van toepassing is) 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 38 
 
 Ik ervaar mijn leven als….. 
 niet of nauwelijks zinvol �    �    �    �    �    �    �    �    �     �   heel zinvol 
 
Daarmee ben ik…… 

 ontevreden    �    �    �    �    �    �    �    �    �     �   tevreden 
 
38. Welk rapportcijfer geeft u aan het leven dat u momenteel leidt? 

 Een '1' betekent heel erg slecht, een '10' betekent uitstekend. Kruis het rapportcijfer aan dat 
het beste bij uw oordeel past. 

 Wil ik niet beantwoorden  ga verder met vraag 39 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
39. Heeft u op één of meer levensgebieden aangegeven dat u in de afgelopen drie 

maanden ondersteuning wilde (zie vragen 28 t/m 36)? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 57 

 
 

40. Hangt of hing deze behoefte aan ondersteuning samen met uw uitzending(en)? 
 

 Ja, helemaal 
 Ja, deels 
 Nee  ga verder met vraag 57 

 
41. Heeft u bij de vragen 28 t/m 36 aangegeven dat u in de afgelopen drie maanden 

ondersteuning hebt gekregen bij één of meer levensgebieden? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 57 
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42. Krijgt u deze ondersteuning van iemand uit uw omgeving of van een professionele 

hulpverlener (zoals huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog)? 
 

 Iemand uit mijn omgeving   ga verder met vraag 56  
 Professionele hulpverlener   
 Zowel iemand uit mijn omgeving als een professionele hulpverlener 

 
43. Wat voor ondersteuning ontvangt u vanuit de reguliere (civiele) hulpverlening? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

 Geen reguliere (civiele) hulpverlening  ga verder met vraag 48 
 Huisarts 
 Bedrijfsarts 
 Maatschappelijk werk 
 Gemeentelijk loket (WMO-consulent), woningbouwvereniging 
 Fysiotherapeut, Mensendiecktherapeut, Caesartherapeut 
 Geestelijke gezondheidszorg 
 Verslavingszorg 
 Nuldelijnsondersteuners 
 Veteranenhelpers 
 Anders, namelijk ………. 

 
De volgende vragen gaan over uw ondersteuner of hulpverlener. Als u te maken hebt met 
meerdere ondersteuners of hulpverleners, dan bedoelen we degene met wie u het meest 
contact heeft. 

 
44. Begrijpt de civiele professionele ondersteuner/hulpverlener voldoende van wat u 

heeft meegemaakt tijdens uw missie(s)? 
 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
45. Neemt de civiele professionele ondersteuner/hulpverlener u serieus? 

 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 

46. Is de ondersteuning die u krijgt de juiste? 
 
 Ja 
 Nee 

 
47. Welk cijfer geeft u aan deze ondersteuning?   

Een '1' betekent heel erg slecht, een '10'  betekent uitstekend. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           
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48. Wat voor ondersteuning krijgt u vanuit de dienst- en hulpverlening voor veteranen? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Geen militaire dienst- en hulpverlening  ga verder met vraag 53 
 Veteranenverbanden (verenigingen, reünieverband, e.d.) 
 De Basis (maatschappelijk werk) 
 Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie  
 Militaire Geestelijke Gezondheidszorg  (MGGZ) 
 Geestelijke verzorging defensie 
 Verslavingszorg voor militairen 
 ABP zorgloket 
 Nuldelijnsondersteuners 
 Veteranenhelpers 
 Anders, namelijk …………………………… 

 
De volgende vragen gaan over uw ondersteuner of hulpverlener. Als u te maken hebt met 
meerdere ondersteuners of hulpverleners, dan bedoelen we degene met wie u het meest contact 
heeft. 

 
49. Begrijpt de militaire professionele ondersteuner/hulpverlener voldoende van wat u 

heeft meegemaakt tijdens uw missie(s)? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
50. Neemt de militaire professionele ondersteuner/hulpverlener u serieus? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
51. Is de ondersteuning die u krijgt de juiste? 
 

 Ja 
 Nee 

 
52. Welk cijfer geeft u aan deze ondersteuning?   

Een '1' betekent heel erg slecht, een '10'  betekent uitstekend. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rapportcijfer           

 
53. Kreeg/kregen uw partner en/of kinderen ook aandacht van de professionele 

ondersteuner/hulpverlener? 
 

 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 55 
 Geen behoefte aan aandacht   ga verder met vraag 55  
 Niet van toepassing; ik heb geen partner en/of kinderen  ga verder met vraag 55 
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54. Welk cijfer geeft u aan de wijze waarop uw partner, kinderen en/of naasten bij uw 

begeleiding worden betrokken?  
Een '1' betekent heel erg slecht, een '10' betekent uitstekend.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rapportcijfer           
 

55. Wie heeft het initiatief genomen om contact te zoeken met de reguliere en/of 
militaire hulpverlening? 

 
 Ik zelf 
 Mijn partner 
 Een naaste 
 Een andere veteraan 
 Mijn huisarts 
 Een andere hulpverlener 
 Anders, namelijk: ____________________________________                                                    

 
 
  ga verder met vraag 57 
 

56. Wat is de reden dat u geen professionele ondersteuning ontvangt? 
 (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Mijn behoefte aan ondersteuning is niet groot genoeg 
 Ik verwacht negatieve consequenties voor mijn loopbaan 
 Ik verwacht van familie en vrienden betere hulp dan van professionele ondersteuners  
 Ik verwacht dat collega's minder vertrouwen in me zullen hebben als ik hulp zoek 
 Ik ben bang dat de ondersteuning/behandeling niet geheim gehouden wordt 
 Ik verwacht dat de ondersteuning/behandeling niet zal helpen 
 Ik ben bang 'gek' verklaard te worden 
 Ik wist niet waar ik naar toe moest 
 Ik wil geen hulp zoeken, ik zoek zelf mijn weg 
 De professionele hulpverlening helpt alleen bij psychische problemen 
 De afstand: de hulpverlening is ver van waar ik woon 
 Ik wil/kan de eigen bijdrage niet betalen 
 Ik vind dat ik het zelf op moet kunnen lossen 
 De hulpverlening biedt niet die ondersteuning waar ik nu juist behoefte aan heb 
 Veel mensen kijken negatief tegen missies aan, misschien de hulpverlener ook 
 Professionals nemen mijn probleem niet serieus 
 Er is geen behandeling voor mijn klachten 
 Ik heb geen tijd voor professionele hulpverlening vanwege andere verplichtingen 
 Ik denk dat mijn behoefte aan ondersteuning vanzelf wel weer over gaat 
 Ik heb geen hulp gezocht 
 Ik heb geen zin in gedoe 
 Ik kan me er niet toe zetten 
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57. Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) 
Speciaal voor veteranen is in 2007 een landelijk zorgsysteem opgezet, In dit Landelijk Zorgsysteem 
Veteranen (LZV) werken verschillende organisaties samen met als doel ondersteuning, begeleiding 
en zo nodig behandeling te bieden aan veteranen en hun naasten. De deelnemende organisaties 
variëren van geestelijke verzorging en maatschappelijk werk tot geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg. 
 

Heeft u wel eens van het LZV gehoord? 
 
 Ja 
 Nee  ga verder met vraag 60 

 
58. Waarvan kent u het LZV? Ik ken het via: 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Een artikel/advertentie in Checkpoint 
 De media (krant, televisie, radio, website) 
 Een veteranenverband 
 Een ontmoeting met andere veteranen, bijvoorbeeld bij een 

veteranenontmoetingscentrum of veteranencafé 
 Veteranenhelper/buddysupport 
 Mijn partner 
 Een naaste 
 Mijn huisarts 
 Een andere hulpverlener 

 
59. Bent u bekend met de werkwijze van het LZV en de soort ondersteuning, begeleiding 

of behandeling die zij aan veteranen en hun naasten kunnen bieden? 
 

 Ja 
 Nee 

 

60. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 
 

 Nee   einde vragenlijst  
 Ja, iemand uit mijn omgeving 
 Ja, een veteranenhelper 
 Ja, iemand van het Veteraneninstituut 

 
61. Hoe heeft die persoon u geholpen?  

(Meerdere antwoorden mogelijk)  
 
 Heeft de vragen voorgelezen 
 Heeft mijn antwoorden aangekruist 
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
 Heeft op een andere manier geholpen 
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Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 

Na afloop zullen de resultaten van dit onderzoek onder andere in het veteranenblad Checkpoint 
worden gepubliceerd. Als u persoonlijk een samenvatting wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan 
het Veteraneninstituut, ter attentie van Yvon de Reuver of Jos Weerts. 
 
Na afloop zullen de resultaten van dit onderzoek onder andere in het veteranenblad Checkpoint 
worden gepubliceerd. Als u persoonlijk een samenvatting wilt ontvangen, stuur dan een e-mail 
naar het Veteraneninstituut: onderzoek@veteraneninstituut.nl 
 
Als u naar aanleiding van deze vragen behoefte heeft om met iemand te praten, kunt u contact 
opnemen met een medewerker van het Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut.  
 
Het CAP is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0343 474148 
E-mail: zorg@veteraneninstituut.nl. 
 
Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers van het 
Veteraneninstituut: Yvon de Reuver, Jos Weerts of Jacco Duel.  
Tel. 0343 744183 
E-mail: koc@veteraneninstituut.nl 
  

mailto:onderzoek@veteraneninstituut.nl
mailto:zorg@veteraneninstituut.nl
mailto:koc@veteraneninstituut.nl
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Naast de zojuist weergegeven “standard” vragenlijst, is er aan 900 veteranen een uitgebreidere 
vragenlijst gestuurd. In die variant was een extra vraag opgenomen (60; de vragen 60 en 61 in de 
standaardversie waren in de uitgebreidere versie respectievelijk vraag 61 en 62). 
 
60. Aandacht voor naasten 

In gesprekken met veteranen wordt regelmatig de wens geuit om meer aandacht te 
schenken aan de naasten, zoals ouders, partner en/of kinderen, zowel vanuit Defensie als 
vanuit de professionele ondersteuning of hulpverlening. Wij willen graag uw mening 
hierover vernemen. 

 
Welke wensen hebben naasten van veteranen volgens u wat betreft aandacht 
vanuit Defensie of aandacht vanuit de professionele ondersteuning of 
hulpverlening? 
(Graag in blokletters) 
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Bijlage 4 Achtergrondgegevens 
 
Tabel 1 Aantal missings op vragen 22a t/m 22x (ervaringen van missies) 

(papieren lijst) 
 N % 
Onbegrip 116 16.3 
Schaamte 114 16.0 
Frustratie 114 16.0 
Schuldgevoel 106 14.9 
In het leven staan 113 15.9 
Miskenning 111 15.6 
Boosheid 105 14.8 
Stress 99 13.9 
Misbruikt 99 13.9 
Angst 99 13.9 
Zingevend 99 13.9 
Machteloosheid 97 13.6 
Onvoldoende voorbereid 95 13.4 
Nuttig werk 92 12.9 
Militaire prestaties 85 11.9 
Erkenning 81 11.4 
Levenservaring 73 10.3 
Vertrouwen 72 10.1 
Trots 67 9.4 
Voldoening 64 9.0 
Saamhorigheid 43 6.0 
Kameraadschap 38 5.3 

 
 
Tabel 2 Aantal missings op vragen 27a t/m 27k (sociale steun) (papieren 

lijst) 
 N % 
Vertrouwelijk praten 48 6.7 
Anderen komen voor steun 65 9.1 
Familie/vrienden bezoeken mij 73 10.3 
Iemand helpt bij spanning/druk 64 9.0 
Iets leuks kunnen delen 51 7.2 
Steun in geval van pijn 61 8.6 
Ik bespreek persoonlijke problemen 49 6.9 
Ik bezoek familie/vrienden 56 7.9 
Anderen komen met problemen 56 7.9 
Verdriet delen met anderen 62 8.7 
Ondersteuning krijgen bij karweitjes 50 7.0 
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Tabel 3 Leeftijdscategorieën 
Cohort Leeftijd N % 
1 18-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

-- 
-- 
-- 
-- 
2 

342 
199 
29 

-- 
-- 
-- 
-- 

0.3 
59.8 
34.8 
5.1 

2 18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

-- 
-- 
-- 

379 
132 
22 
22 
2 

-- 
-- 
-- 

68.0 
23.7 
3.9 
3.9 
0.4 

3 18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

-- 
1 

218 
120 
61 
61 
1 
-- 

-- 
0.2 

47.2 
26.0 
13.2 
13.2 
0.2 

-- 
4 18-24 

25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

-- 
32 

233 
51 
87 
45 
-- 
-- 

-- 
7.1 

52.0 
11.4 
19.4 
10.0 

-- 
-- 

5 18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

-- 
138 
124 
31 

107 
11 
-- 
-- 

-- 
33.6 
30.2 
7.5 

26.0 
2.7 

-- 
-- 

6 18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

13 
163 
72 
25 
83 
5 
-- 
-- 

3.6 
45.2 
19.9 
6.9 

23.0 
1.4 

-- 
-- 
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Tabel 4 Laatste dienstverband 
Cohort Dienstverband N % 
1 Contract voor onbepaalde tijd 

Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

146 
74 

341 
9 

25.6 
13.0 
59.8 
1.6 

2 Contract voor onbepaalde tijd 
Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

71 
108 
365 
13 

12.7 
19.4 
65.5 
2.3 

3 Contract voor onbepaalde tijd 
Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

189 
170 
98 
5 

40.9 
36.8 
21.2 
1.1 

4 Contract voor onbepaalde tijd 
Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

196 
239 
11 
3 

43.7 
53.2 
2.4 
0.7 

5 Contract voor onbepaalde tijd 
Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

187 
213 

-- 
11 

45.5 
51.8 

-- 
2.7 

6 Contract voor onbepaalde tijd 
Contract voor bepaalde tijd 
Dienstplichtig 
Reservist 

192 
159 

-- 
10 

53.2 
44.0 

-- 
2.8 

 

 
  



136 
 

Tabel 5 Rang bij het verlaten van de dienst 
Cohort Rang N % 
1 . Soldaat, matroos, e.d. 

. Korporaal, e.d. 

. Onderofficier 

. Subalterne officier 

. Hoofdofficier 

. Opper- of vlagofficier 

. Burger 

350 
79 
85 
42 
11 
1 
4 

61.2 
13.8 
14.9 
7.3 
1.9 
0.2 
0.7 

2 . Soldaat, matroos, e.d. 
. Korporaal, e.d. 
. Onderofficier 
. Subalterne officier 
. Hoofdofficier 
. Opper- of vlagofficier 
. Burger 

227 
197 
82 
23 
26 
2 
-- 

40.8 
35.4 
14.7 
4.1 
4.7 
0.4 

-- 
3 . Soldaat, matroos, e.d. 

. Korporaal, e.d. 

. Onderofficier 

. Subalterne officier 

. Hoofdofficier 

. Opper- of vlagofficier 

. Burger 

142 
126 
109 
39 
38 
6 
2 

30.7 
27.3 
23.6 
8.4 
8.2 
1.3 
0.4 

4 . Soldaat, matroos, e.d. 
. Korporaal, e.d. 
. Onderofficier 
. Subalterne officier 
. Hoofdofficier 
. Opper- of vlagofficier 
. Burger 

98 
137 
145 
31 
35 
1 
2 

21.8 
30.5 
32.3 
6.9 
7.8 
0.2 
0.4 

5 . Soldaat, matroos, e.d. 
. Korporaal, e.d. 
. Onderofficier 
. Subalterne officier 
. Hoofdofficier 
. Opper- of vlagofficier 
. Burger 

72 
107 
134 
40 
55 
-- 
3 

17.5 
26.0 
32.6 
9.7 

13.4 
-- 

0.7 
6 . Soldaat, matroos, e.d. 

. Korporaal, e.d. 

. Onderofficier 

. Subalterne officier 

. Hoofdofficier 

. Opper- of vlagofficier 

. Burger 

53 
105 
105 
49 
43 
2 
4 

14.7 
29.1 
29.1 
13.6 
11.9 
0.6 
1.1 
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Tabel 6 Ervaren zinvolheid van het leven21 
Cohort Oordeel sd min max % ≤ 6 
Digitaal      
1 8.2 1.5 0 10 10.3 
2 7.6 2.1 0 10 20.9 
3 7.8 1.9 0 10 17.0 
4 7.8 1.9 0 10 18.4 
5 7.9 2.0 0 10 17.2 
6 7.9 1.6 1 10 18.0 
Papier      
1 8.1 1.7 1 10 13.7 
2 7.6 1.9 1 10 20.4 
3 8.0 1.8 3 10 18.1 
4 8.4 1.4 4 10 11.8 
5 8.1 1.6 4 10 12.0 
6 8.1 1.6 3 10 15.3 

 
 
 
Tabel 7 Hoe tevreden met de zinvolheid van het leven 
Cohort Oordeel sd min max % ≤ 6 
Digitaal      
1 8.5 1.7 0 10 8.1 
2 7.6 2.5 0 10 21.1 
3 7.7 2.3 0 10 20.5 
4 7.7 2.5 0 10 20.7 
5 7.7 2.4 0 10 21.7 
6 7.8 2.2 0 10 16.9 
Papier      
1 7.9 2.2 1 10 16.4 
2 7.3 2.4 1 10 27.8 
3 7.8 2.1 2 10 22.2 
4 8.1 1.5 4 10 15.6 
5 7.9 1.9 3 10 18.3 
6 8.0 1.8 3 10 21.1 

 
 
Tabel 8  Gemiddelde rapportcijfer voor het leven dat men leidt 
Cohort Cijfer Sd min max % ≤ 6 
1 7.8 1.5 1 10 11.0 
2 7.4 1.7 1 10 18.2 
3 7.7 1.5 3 10 16.0 
4 7.7 1.5 1 10 15.7 
5 7.6 1.5 1 10 14.6 
6 7.8 1.4 1 10 13.0 

                                                
21  De scores zijn apart weergegeven voor de digitale en papieren versie, door een verschil in 

antwoordcategorieën. De schaal van de digitale versie loopt van ‘0’ tot ‘10’, die van de papieren versie loopt 
van ‘1’ tot ‘ 10’. 
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Bijlage 5 Factoranalyses ervaringsvragen per cohort 
 
Dit zijn ‘geschoonde’ oplossingen, dat wil zeggen dat in het geval van een dubbele lading 
>0.30 bij een ‘primaire’ lading >0.60, het items aan de hoogst ladende factor is 
toegewezen. 

  
Cohort 1 (57.0% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 
Frustratie .76    
Spanning/stress .60    
Angst .77    
Miskenning .67    
Machteloosheid. .68    
Onvoldoende voorbereid .61    
Boosheid .68    
Onbegrip .51   .52 
     
Zingevend   .86  
Voldoening   .81  
Nuttig werk   .68  
Trots   .67  
Erkenning  .41 .47  
Verbreden horizon  .53 .51  
     
Kameraadschap  .79   
Saamhorigheid  .83   
Vertrouwen  .80   
     
Schaamte    .74 
Schuldgevoel .49   .51 
Spijt    .50 
     
Militaire prestaties  .44 .56  
In het leven staan  .64   
Levenservaring  .64   
Misbruikt .67    
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Cohort 2 (64.7% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 5 
Frustratie .83     
Spanning/stress .77     
Angst .77     
Miskenning .73     
Machteloosheid. .74     
Onvoldoende voorbereid .57     
Boosheid .75     
Onbegrip .70     
      
Zingevend  .80    
Voldoening  .74    
Nuttig werk  .76    
Trots  .60    
Erkenning  .47    
Verbreden horizon    .83  
      
Kameraadschap   .86   
Saamhorigheid   .86   
Vertrouwen   .82   
      
Schaamte     .73 
Schuldgevoel .54    .60 
Spijt     .60 
      
Militaire prestaties  .60  .65  
In het leven staan      
Levenservaring    .79  
Misbruikt .62    .44 
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Cohort 3 (63.0% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 5 
Frustratie .45  .70   
Spanning/stress   .85   
Angst   .77   
Miskenning .63     
Machteloosheid. .44  .60   
Onvoldoende voorbereid .43  .40   
Boosheid .65  .49   
Onbegrip .56  .46   
      
Zingevend  .82    
Voldoening  .77    
Nuttig werk  .75    
Trots  .46   .50 
Erkenning -.34 .50    
Verbreden horizon     .81 
      
Kameraadschap    .86  
Saamhorigheid    .82  
Vertrouwen    .79  
      
Schaamte .70     
Schuldgevoel .81     
Spijt .61     
      
Militaire prestaties  .63    
In het leven staan  .40  .33 .43 
Levenservaring     .71 
Misbruikt .61     
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Cohort 4 (61.9% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 5 
Frustratie .73     
Spanning/stress .50   .61  
Angst .50   .61  
Miskenning .71     
Machteloosheid. .69     
Onvoldoende voorbereid .58     
Boosheid .73     
Onbegrip .67     
      
Zingevend   .84   
Voldoening   .74   
Nuttig werk   .79   
Trots   .72   
Erkenning     .72 
Verbreden horizon  .64    
      
Kameraadschap  .86    
Saamhorigheid  .76    
Vertrouwen  .79    
      
Schaamte .62     
Schuldgevoel .72     
Spijt .58     
      
Militaire prestaties  .39 .59   
In het leven staan  .43   .47 
Levenservaring  .69    
Misbruikt .67     
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Cohort 5: (58.1% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 
Frustratie    .72 
Spanning/stress    .65 
Angst  .43  .60 
Miskenning  .59  .33 
Machteloosheid.  .46  .51 
Onvoldoende voorbereid    .48 
Boosheid  .59  .53 
Onbegrip  .58   
     
Zingevend .78    
Voldoening .79    
Nuttig werk .76    
Trots .67    
Erkenning .46    
Verbreden horizon .62    
     
Kameraadschap   .87  
Saamhorigheid   .88  
Vertrouwen   .80  
     
Schaamte  .72   
Schuldgevoel  .76   
Spijt  .72   
     
Militaire prestaties .47  .49  
In het leven staan .53    
Levenservaring .53   .50 
Misbruikt  .66   
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Cohort 6 (63.1% verklaarde variantie) 
Factor 1 2 3 4 5 6 
Frustratie   .43 .60   
Spanning/stress    .83   
Angst    .77   
Miskenning   .71    
Machteloosheid.   .43  .46  
Onvoldoende voorbereid   .45    
Boosheid   .54 .41   
Onbegrip   .63    
       
Zingevend .80      
Voldoening .77      
Nuttig werk .78      
Trots .71      
Erkenning   -.60    
Verbreden horizon      .71 
       
Kameraadschap  .86     
Saamhorigheid  .86     
Vertrouwen  .83     
       
Schaamte     .72  
Schuldgevoel     .74  
Spijt     .59  
       
Militaire prestaties .52 .54     
In het leven staan      .62 
Levenservaring      .64 
Misbruikt   .58    
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Bijlage 6 Vergelijking met CBS gegevens 
 
Burgerlijke staat 

Cohort 1 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

65 t/m 74 jaar 345 1,4% 6,06% 86,4% 78,16% 7,5% 6,14% 4,6% 9,64% 
75 t/m 84 jaar 199 0,5% 5,05% 79,9% 72,88% 15,1% 16,02% 4,5% 6,04% 
85 t/m 94 jaar 29 3,4% 4,02% 58,6% 53,88% 31,0% 38,60% 6,9% 3,50% 

 

Cohort 2 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

45 t/m 54 jaar 379 6,9% 21,86% 78,6% 64,17% 0,8% 0,70% 13,7% 13,27% 
55 t/m 64 jaar 132 11,4% 11,79% 74,2% 72,70% 0,8% 2,38% 13,6% 13,13% 
65 t/m 74 jaar 22 0,0% 6,06% 95,5% 78,16% 0,0% 6,14% 4,5% 9,64% 
75 t/m 84 jaar 22 4,5% 5,05% 77,3% 72,88% 13,6% 16,02% 4,5% 6,04% 
85 t/m 94 jaar 2 0,0 4,02% 100% 53,88% 0,0% 38,60% 0,0% 3,50% 

 
 

Cohort 3 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

35 t/m 44 jaar 219 17,4% 39,62% 69,4% 52,76% 0,0% 0,17% 13,2% 7,44% 
45 t/m 54 jaar 120 10,8% 21,86% 72,5% 64,17% 0,8% 0,70% 15,8% 13,27% 
55 t/m 64 jaar 61 1,6 11,79% 88,5% 72,70% 0,0% 2,38% 9,8% 13,13% 
65 t/m 74 jaar 61 0,0% 6,06% 85,2% 78,16% 3,3% 6,14% 11,5% 9,64% 
75 t/m 84 jaar 1 0,0% 5,05% 100,0% 72,88% 0,0% 16,02% 0,0% 6,04% 
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Cohort 4 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

25 t/m 34 jaar 33 45,5% 73,92% 51,5% 24,46% 0,0% 0,02% 3,0% 1,59% 
35 t/m 44 jaar 233 21,0% 39,62% 64,8% 52,76% 0,0% 0,17% 14,2% 7,44% 
45 t/m 54 jaar 50 4,0% 21,86% 84,0% 64,17% 0,0% 0,70% 12,0% 13,27% 
55 t/m 64 jaar 87 3,4% 11,79% 92,0% 72,70% 0,0% 2,38% 4,6% 13,13% 
65 t/m 74 jaar 45 0,0% 6,06% 91,1% 78,16% 2,2% 6,14% 6,7% 9,64% 

 

Cohort 5 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

20 t/m 24 jaar          
25 t/m 34 jaar 139 42,5% 73,92% 54,7% 24,46% 0,0% 0,02% 3,0% 2,9% 
35 t/m 44 jaar 124 24,2% 39,62% 64,5% 52,76% 0,0% 0,17% 14,2% 11,3% 
45 t/m 54 jaar 31 3,2% 21,86% 80,6% 64,17% 0,0% 0,70% 12,0% 16,1% 
55 t/m 64 jaar 107 5,6% 11,79% 88,8% 72,70% 0,9% 2,38% 4,6% 4,7% 
65 t/m 74 jaar 11 0,0% 6,06% 72,7% 78,16% 9,1% 6,14% 6,7% 18,2% 

 

Cohort 6 
VRS 
totaal 

VRS: 
ongehuwd 

Bevolking: 
ongehuwde 
mannen 

VRS: 
gehuwd 

Bevolking: 
gehuwde 
mannen 

VRS: 
verweduwd 

Bevolking: 
verweduwde 
mannen 

VRS: 
gescheiden 

Bevolking: 
gescheiden 
mannen 

20 t/m 24 jaar 13 92,3% 97,98% 7,7% 1,96% 0,0% 0,00% 0,0% 0,06% 
25 t/m 34 jaar 163 46,6% 73,92% 49,7% 24,46% 0,0% 0,02% 3,7% 1,59% 
35 t/m 44 jaar 72 30,6% 39,62% 61,1% 52,76% 0,0% 0,17% 8,3% 7,44% 
45 t/m 54 jaar 25 0,0% 21,86% 92,0% 64,17% 0,0% 0,70% 8,0% 13,27% 
55 t/m 64 jaar 83 1,2% 11,79% 95,2% 72,70% 1,2% 2,38% 2,4% 13,13% 
65 t/m 74 jaar 5 0,0% 6,06% 100,00 78,16% 0,0% 6,14% 0,0% 9,64% 
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Samenstelling huishouden 

Cohort 1 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
65 t/m 
74 jaar 342 0,9% 0,09% 9,1% 16,13% 76,3% 74,76% 11.1% 6,60% 0,0% 0,85% 1,5% 1,56% 1,2% 
75 t/m 
84 jaar 196 0,0% 0,00% 17,9% 21,99% 74,0% 72,11% 6,6% 3,22% 0,5% 0,91% 0,0% 1,77% 1,0% 
85 t/m 
94 jaar 29 0,0% 0,00% 37,9% 39,00% 58,6% 54,95% 0,0% 1,97% 3,4% 1,78% 0,0% 2,30% 0,0% 
Totaal 567              

 
 

Cohort 2 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie* 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
45 t/m 
54 jaar 379 0,5% 1,88% 8,2% 18,01% 22,4% 17,95% 63,9% 58,06% 3,2% 3,19% 0,0% 0,92% 1,8% 
55 t/m 
64 jaar 132 1,5% 0,61% 9,8% 16,96% 37,1% 52,60% 44,7% 26,42% 6,1% 2,12% 0,0% 1,29% 0,8% 
65 t/m 
74 jaar 22 0,0% 0,09% 4,5% 16,13% 86,4% 74,76% 9,1% 6,60% 0,0% 0,85% 0,0% 1,56% 0,0% 
75 t/m 
84 jaar 22 0,0% 0,00% 1,8% 21,99% 72,7% 72,11% 0,0% 3,22% 0,0% 0,91% 0,0% 1,77% 9,1% 
85 t/m 
94 jaar 2 0,0% 0,00% 0,0% 39,00% 100,0% 54,95% 0,0% 1,97% 0,0% 1,78% 0,0% 2,30% 0,0% 
Totaal 557              
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Cohort 3 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie* 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
35 t/m 
44 jaar 219 1,4% 3,53% 10,0% 20,48% 16,9% 13,40% 67,6% 60,36% 1,8% 1,44% 0,0% 0,79% 2,3% 
45 t/m 
54 jaar 120 0,0% 1,88% 8,3% 18,01% 15,0% 17,95% 68,3% 58,06% 4,2% 3,19% 0,8% 0,92% 3,3% 
55 t/m 
64 jaar 60 0,0% 0,61% 5,0% 16,96% 70,0% 52,60% 23,3% 26,42% 1,7% 2,12% 0,0% 1,29% 0,0% 
65 t/m 
74 jaar 61 0,0% 0,09% 9,8% 16,13% 83,6% 74,76% 1,6% 6,60% 1,6% 0,85% 0,0% 1,56% 3,3% 
75 t/m 
84 jaar 1 0,0% 0,00% 0,0% 21,99% 100,0% 72,11% 0,0% 3,22% 0,0% 0,91% 0,0% 1,77% 0,0% 
Totaal 461              
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Cohort 4 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie* 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
25 t/m 
34 jaar 33 0,0% 15,27% 15,2% 28,99% 15,2% 27,64% 66,7% 25,63% 3,0% 0,25% 0,0% 2,22% 0,0% 
35 t/m 
44 jaar 233 0,4% 3,53% 12,9% 20,48% 17,6% 13,40% 62,7% 60,36% 6,0% 1,44% 0,0% 0,79% 0,4% 
45 t/m 
54 jaar 50 0,0% 1,88% 6,0% 18,01% 22,0% 17,95% 68,0% 58,06% 2,0% 3,19% 0,0% 0,92% 2,0% 
55 t/m 
64 jaar 86 0,0% 0,61% 4,7% 16,96% 70,9% 52,60% 23,3% 26,42% 0,0% 2,12% 0,0% 1,29% 1,2% 
65 t/m 
74 jaar 45 0,0% 0,09% 8,9% 16,13% 84,4% 74,76% 6,7% 6,60% 0,0% 0,85% 0,0% 1,56% 0,0% 
Totaal 447              
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Cohort 5 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie* 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
25 t/m 
34 jaar 139 1,4% 15,27% 12,9% 28,99% 28,8% 27,64% 66,7% 53,2% 1,4% 0,25% 1,4% 2,22% 0,7% 
35 t/m 
44 jaar 124 1,6% 3,53% 13,7% 20,48% 16,9% 13,40% 62,7% 62,9% 2,4% 1,44% 0,8% 0,79% 1,6% 
45 t/m 
54 jaar 31 0,0% 1,88% 9,7% 18,01% 22,6% 17,95% 68,0% 54,8% 3,2% 3,19% 0,0% 0,92% 9,7% 
55 t/m 
64 jaar 107 0,0% 0,61% 6,5% 16,96% 57,0% 52,60% 23,3% 33,6% 0,0% 2,12% 0,0% 1,29% 2,8% 
65 t/m 
74 jaar 11 0,0% 0,09% 18,2% 16,13% 63,6% 74,76% 6,7% 9,1% 0,0% 0,85% 0,0% 1,56% 9,1% 
Totaal 412              
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Cohort 6 
 

Totaal 
personen in 
particuliere 
huishouden Thuiswonend kind Alleenstaand 

Samenwonend met 
partner al dan niet 
gehuwd zonder 
kinderen 

Samenwonend 
met partner al dan 
niet gehuwd met 
kinderen 

Ouder in 
eenouderhuis-
houden 

Overig lid 
huishouden 

LAT-
relatie* 

  VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS Bevolking VRS 
18 t/m 
24 jaar 13 61,5% 60,35% 15,4% 24,25% 23,1% 10,25% 0,0% 1,62% 0,0% 0,02% 0,0% 3,51% 0,0% 
25 t/m 
34 jaar 163 5,5% 15,27% 11,0% 28,99% 39,3% 27,64% 42,3% 53,2% 0,0% 0,25% 1,8% 2,22% 0,0% 
35 t/m 
44 jaar 72 1,4% 3,53% 15,3% 20,48% 20,8% 13,40% 58,3% 62,9% 1,4% 1,44% 0,0% 0,79% 2,8% 
45 t/m 
54 jaar 25 0,0% 1,88% 4,0% 18,01% 40,0% 17,95% 56,0% 54,8% 0,0% 3,19% 0,0% 0,92% 0,0% 
55 t/m 
64 jaar 83 0,0% 0,61% 2,4% 16,96% 67,5% 52,60% 27,7% 33,6% 0,0% 2,12% 0,0% 1,29% 2,4% 
65 t/m 
74 jaar 5 0,0% 0,09% 0,0% 16,13% 60,0% 74,76% 40% 9,1% 0,0% 0,85% 0,0% 1,56% 0,0% 
Totaal 361              
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Arbeidspositie 

Cohort 2 

Totaal 
personen 
leeftijd 18 
t/m 64 Betaald werkzaam Werkloos 

  VRS Bevolking VRS Bevolking 
45 t/m 
54 jaar 378 85.2% 85.76% 7.7% 5.62% 
55 t/m 
64 jaar 132 81.8% 66.91% 9.8% 5.86% 
Totaal 510     

• Bij de CBS cijfers wordt de leeftijdscategorie 15 tot 25 gebruikt. 
 

Cohort 3 

Totaal 
personen 
leeftijd 18 
t/m 64 Betaald werkzaam Werkloos 

  VRS Bevolking VRS Bevolking 
25 t/m 
34 jaar 1 100.0% 82.32% 0.0% 8.20% 
35 t/m 
44 jaar 216 84.7% 86.31% 7.4% 6.27% 
45 t/m 
54 jaar 120 89.2% 85.76% 5.0% 5.62% 
55 t/m 
64 jaar 61 39.3% 66.91% 0.0% 5.86% 
Totaal 398     

 

Cohort 4 

Totaal 
personen 
leeftijd 18 
t/m 64 Betaald werkzaam Werkloos 

  VRS Bevolking VRS Bevolking 
25 t/m 
34 jaar 32 93.8% 82.32% 3.1% 8.20% 
35 t/m 
44 jaar 233 90.1% 86.31% 5.6% 6.27% 
45 t/m 
54 jaar 51 86.3% 85.76% 7.8% 5.62% 
55 t/m 
64 jaar 87 29.9% 66.91% 0.0% 5.86% 
Totaal 404     
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Cohort 5 

Totaal 
personen 
leeftijd 18 
t/m 64 Betaald werkzaam Werkloos 

  VRS Bevolking VRS Bevolking 
25 t/m 
34 jaar 139 91.4% 82.32% 4.3% 8.20% 
35 t/m 
44 jaar 123 85.4% 86.31% 10.6% 6.27% 
45 t/m 
54 jaar 31 80.6% 85.76% 3.2% 5.62% 
55 t/m 
64 jaar 107 30.8% 66.91% 3.7% 5.86% 
Totaal 400     

 
 

Cohort 6 

Totaal 
personen 
leeftijd 18 
t/m 64 Betaald werkzaam Werkloos 

  VRS Bevolking VRS Bevolking 
18 t/m 
24 jaar 13 53.8% 36.10% 7.7% 6.37% 
25 t/m 
34 jaar 163 89.0% 82.32% 4.3% 8.20% 
35 t/m 
44 jaar 72 87.5% 86.31% 8.3% 6.27% 
45 t/m 
54 jaar 25 60.0% 85.76% 12.0% 5.62% 
55 t/m 
64 jaar 83 26.5% 66.91% 2.4% 5.86% 
Totaal 356     
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Bijlage 7 Univariate verbanden tussen achtergrondkenmerken en kwaliteit van 
leven en zorgbehoefte 

In de tabellen 1 t/m 6 zijn de samenhangen en de richting ervan weergegeven aan de hand van de p-waardes. Een of meer ‘+’ geeft aan 
dat er sprake is van een significante en positieve relatie (+: p<0.05; ++: p<0.01; +++: p<0.001). Een of meer ‘-‘ geeft aan dat de 
relatie negatief is. De verbanden tussen leeftijd, schaalscores op ervaringen en sociale steun en de ervaren kwaliteit van leven zijn 
bepaald door correlaties. In de uitdraai van SPSS worden daarbij alleen p<0.05 en p <0.01 vermeld, dus maximaal ‘++’  of ‘- -‘. 
 
Een voorbeeld: een ‘- -‘ tussen hogere leeftijd en ervaren zelfstandig functioneren geeft aan dat de ervaren kwaliteit op dat levensgebied  
daalt, naarmate de veteraan ouder is. Een ‘+++’ voor de relatie tussen het hebben van een hoger inkomen en ervaren sociale contacten 
geeft aan dat naarmate de veteraan meer verdient hij zijn sociale contacten hoger waardeert. In de tabellen zijn alleen die 
achtergrondvariabelen weergegeven die significant samenhangen met de ervaren kwaliteit van leven op tenminste één levensgebied. 
 
In tabellen 7 t/m 12 zijn de verbanden met de zorgbehoefte weergegeven. De plussen en minnen geven weer aan hoe sterk (p-waarden) 
en in welke richting het verband is. Een ‘+’ geeft aan dat er een positief verband is tussen de achtergrond variabele en de behoefte aan 
ondersteuning. Bijvoorbeeld een hogere leeftijd hangt samen met een grotere kans op het hebben van een behoefte aan ondersteuning 
bij het zelfstandig functioneren en bij sociale contacten. In de kolom ‘totaal’ is de samenhang met het totaal aantal behoeften 
weergegeven, voor degenen die tenminste op één levensgebied hebben aangegeven dat zij ondersteuning wensen. In de kolommen 
‘hoog’ en ‘laag’ is verder de range aan scores weergegeven, in het geval dat gemiddelden worden getoetst (t-toetsen en Oneway Anova). 
De range geeft dan de twee uiterste waarden aan. Daar waar correlaties zijn berekend, kan deze range niet worden weergegeven 
(aangegeven met n.v.t.). 
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Tabel 1 Cohort 1: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hogere leeftijd  --     --      
Marine  -   --    -   - 
Dienstplichtig ++ +           
Lagere rang   -   -       
Tijdelijk dienstverband -            
Leeftijd 1e uitzending      +       
Meer uitzendingen - ---  - --- - -  --   -- 
Veteranenorganisatie       +      
Veteranenpas   --          
Weduwnaar/ongehuwd     +  ++ +++  +++ +++ +++ 
Samenwonend  +  ++   ++ +++ + +++ +++ +++ 
Hoger inkomen + ++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 
Terug verlangen +    +   +     
Steun nodig --- --- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- 
Negatieve invloed op leven --- -- --- --  -- --- --  --- --- --- 
Reactie omgeving          ++ +  
Frustratie --  --   -- - -  -- -- -- 
Voldoening +   ++   ++ ++  ++ + + 
Kameraadschap   + ++   ++ ++ + ++ +  
Schaamte - -- -- --  -- --   -- -- -- 
Potentiele steun + + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun  ++ + ++ ++  ++ + ++ ++ ++ ++ 
Bezoek + + + ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie   8  persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 2 Cohort 2: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hogere leeftijd   +   +  +   + + 
Landmacht       -   -- - - 
Luchtmacht        ++ +   + 
Marine          + +  
Lagere rang      --     -  
Hogere leeftijd 1e uitzending   ++   ++   + + + + 
1-2 jr dienst verlaten --            
Veteranenorganisatie --- -- --  - -   --  -- - 
Veteranendag   -          
Veteranenpas - -- --   -     -  
Gehuwd  +  +    +++ +   + 
Samenwonend   +      +++   + + 
Hoger inkomen +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Betaald werk +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ 
Terug verlangen       +      
Steun nodig --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
(Zeer) negatieve invloed op leven --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Positieve reactie omgeving +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Frustratie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Voldoening ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Kameraadschap   + ++   ++ ++ + ++   
Schaamte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Potentiele steun ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bezoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie   8  persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 3 Cohort 3: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Man ++ ++ +  ++        
Hogere leeftijd + ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Landmacht   ---    --  -- --  -- 
Marine   +    +  ++ + +  
Lagere rang       -- - --  -  
Dienstplicht/tijdelijk   --- --  - ---  --- -- --- -- 
Hogere leeftijd 1e uitzending ++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
½ - 1 jaar dienst verlaten  -- --- -- - - --  -- --- - -- 
Veteranenorganisatie       ++      
Veteranendag          + ++ + 
Gehuwd ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 
Samenwonend   ++ +++ +++ +++ + +++  +++ + +++ 
Hoger inkomen +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Betaald werk +++ ++   +++ +++    + + ++ 
Steun nodig --- --- --- --- --- --- -- - - --- --- --- 
(Zeer) negatieve invloed op leven --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Positieve reactie omgeving +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Frustratie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Voldoening ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Kameraadschap ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Schaamte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Potentiele steun ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bezoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie     persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 4 Cohort 4: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Man +    +        
Hogere leeftijd  ++ ++ ++  + + + ++ ++ ++ ++ 
Landmacht -- --- --- --  - --  -- --- --- --- 
Marine ++ + ++  + ++ +   ++ ++ ++ 
Lagere rang  --  --  -     - -- 
Tijdelijk dienstverband - --- --- ---  - - -- -- --- --- --- 
Hogere leeftijd 1e uitzending  ++ ++   + + + ++ ++ ++ ++ 
Aantal uitzendingen      -       
0-½  jr dienst verlaten    -     - -- - - 
Veteranenpas    +    + ++ + ++ ++ 
Gescheiden  --  -- -- --- - --- -- --- --- --- 
Samenwonend  + + + + +++  +++ ++ +++ +++ +++ 
Hoger inkomen ++ +++  +++ +++ +++   ++ + ++ +++ 
Betaald werk    +++ ++        
Steun nodig --- --- --- -- ---  --- --- --- --- --- --- 
(Zeer) negatieve invloed op leven --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Positieve reactie omgeving +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Frustratie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Voldoening ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Kameraadschap ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 
Schaamte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Potentiele steun ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun + +   ++ ++ ++  ++ ++  ++ 
Bezoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie   8  persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 5 Cohort 5: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hogere leeftijd + ++ ++ ++     + ++ ++ ++ 
Landmacht -- --- -- - -- --- -- -  -- --- -- 
Marine  +        +   
Lagere rang - -- ---   -    --  -- 
Tijdelijk dienstverband - --- --- -- - -     - --- 
Hogere leeftijd 1e uitzending ++ + ++ +   + + ++ ++ ++ ++ 
Veteranendag +            
Veteranenpas -            
Gehuwd  +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Samenwonend  +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Hoger inkomen +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Betaald werk ++ ++ +  +++ +++ +   +++ +++ +++ 
Terug verlangen   -          
Steun nodig --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
(Zeer) negatieve invloed op leven --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Positieve reactie omgeving +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Frustratie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Voldoening ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Kameraadschap + +  + ++ ++ ++ + ++ ++  + 
Schaamte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Potentiele steun ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bezoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie   8  persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 6 Cohort 6: Samenhang achtergrondvariabelen met ervaren kwaliteit van leven 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Man     +++  +  ++  +  
Hogere leeftijd  ++ ++ ++  ++  ++ + ++ ++ ++ 
Landmacht  -- -     - --  - -- 
Marine  ++ +     +    ++ 
Lagere rang  --- --- ---  ---  -  - -- --- 
Tijdelijk dienstverband  -- -- ---    - - -- -- -- 
Hogere leeftijd 1e uitzending  ++ ++ ++  +  ++ ++ ++ ++ ++ 
Aantal uitzendingen   +/- +/- +/-       +/- 
1 jr dienst verlaten   -          
Veteranenorganisatie     +++ ++    + + + 
Gehuwd  ++ + +++  +++ + +++  +++ +++ +++ 
Samenwonend   ++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 
Hoger inkomen  + + +++ +++ +++       
Betaald werk     +++ +++    ++ +++ ++ 
Steun nodig --- -- --- -- -- - --- --- --- --- --- --- 
(Zeer) negatieve invloed op leven --- --- ---  ---  --- --- --- --- --- --- 
Positieve reactie omgeving  + ++    +++ +++ + ++ + ++ 
Frustratie - -- --  -- - -- -- -- -- -- -- 
Voldoening ++  ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Kameraadschap ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
Schaamte -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- 
Potentiele steun ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ervaren steun   +  +  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bezoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1  lichamelijk functioneren 5  dagbesteding  9  vrijetijd 
2  zelfstandig functioneren  6  financiële situatie   10 Zinvol leven 
3  psychisch functioneren 7  sociale contacten  11 Tevreden daarmee 
4  woonsituatie   8  persoonlijke relaties  12 Rapportcijfer leven 
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Tabel 7 Cohort 1: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Hogere leeftijd  +      +     
Dienstplichtig  --           
Dienstplichtig bij verlaten dienst  -           
5> uitzendingen (N=6)   + +++ +++  + + ++ ++ 2.0 5.7 
½ tot 1 jaar dienst verlaten      +       
Veteranenorganisatie       +      
Alleen/weduwnaar       +++      
Ongehuwd (alleen + kind) (N=5) + +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++    
Inkomen tot 1x modaal  + ++ ++ ++ +++ ++ + +++ + 1.0 3.3 
Steun nodig -  - -         
Negatieve invloed op leven      +       
Negatieve reactie omgeving      ++       
Voldoening  -        - n.v.t. n.v.t. 
Schaamte   +          
Potentiele steun      -       
Bezoek       -      

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Tabel 8 Cohort 2: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Reservist (N=12)    + +        
Leeftijd 1e uitzending  -      -  - n.v.t. n.v.t. 
Veteranenorganisatie +++ +++ ++  +   + + ++ 2.0 2.9 
Veteranendag + + ++     +     
Veteranenpas  +           
Alleenstaand       + ++     
Inkomen tot 1x modaal  +++ +++ +++ +++ +++ +   ++ 1.6 3.4 
Betaald werk --- --- --- --- --- --- ---  --- --- 1.9 3.4 
Terug verlangen      +       
Steun nodig +++ +++ +++  +++ +++ +++ +++ +++ ++ 2.0 3.0 
Negatieve invloed op leven +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + 1.4 3.5 
Negatieve reactie omgeving +  +++  + + +  +    
Frustratie +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ ++ n.v.t. n.v.t. 
Voldoening      --       
Schaamte +++ +++ +++  +++ +++ +++ +++ +++ ++ n.v.t. n.v.t. 
Potentiele steun - - --   -- --- --- -    
Bezoek - - --   -- --- ---     

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Tabel 9 Cohort 3: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Man  - --          
Hogere leeftijd   ---  -- -  -     
Landmacht   ++    + +     
Leeftijd 1e uitzending   ---  --        
Na ½-1 jaar dienst verlaten       +   + 1.5 4.0 
Gehuwd/samenwonend -- --- -- -- --- -- -- ---  -- 1.8 3.2 
Samenwonend --- -- --  - - --- --- -    
Inkomen tot 1x modaal +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 1.4 3.5 
Betaald werk --- --- -- - --- ---    - 1.9 2.7 
Lager opgeleid  ++    ++       
Terug verlangen        ++     
Steun nodig +++ +++ +++ +++ ++ +++ + + + + 1.9 2.6 
Negatieve invloed op leven +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ + + 1.7 3.3 
Negatieve reactie omgeving +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 1.4 3.7 
Frustratie +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ 1.4 3.7 
Voldoening - - -- - -- -  --  - n.v.t. n.v.t. 
Schaamte +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ n.v.t. n.v.t. 
Potentiele steun --- --- --- -- --- --- --- --- --- -- n.v.t. n.v.t. 
Ervaren steun      --       
Bezoek --- -- ---  --- --- --- --- -- -- n.v.t. n.v.t. 

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Tabel 10 Cohort 4: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Hogere leeftijd  - -- --- - -- -   - n.v.t. n.v.t. 
Landmacht ++  ++  +  ++  + + 1.7 2.7 
Contract bepaalde tijd  + ++ ++  +    ++ 1.6 2.9 
Leeftijd 1e uitzending  -- -- ---  --    - n.v.t. n.v.t. 
Na ½-1 jaar dienst verlaten   +  +  + +  ++ 1.8 4.2 
Veteranendag     + +       
Gehuwd/samenwonend   --- - - ---       
Samenwonend  --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1.7 2.7 
Inkomen tot 1x modaal +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 2.4 4.4 
Betaald werk - -- -  --- --- -- - -    
Lager opgeleid  ++ +++  +  +++ +++ +++    
Steun nodig +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++    
Negatieve invloed op leven +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++  + 1.2 4.0 
Negatieve reactie omgeving ++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++    
Frustratie +++ ++ +++ + ++ +++ + ++     
Voldoening      --  -     
Kameraadschap    - - -       
Schaamte +++ - +++ + +++ +  +++  + n.v.t. n.v.t. 
Potentiele steun -- --- --- -- --- --- --- ---  -- n.v.t. n.v.t. 
Ervaren steun  -           
Bezoek --- --- --- -- - --- - -  - n.v.t. n.v.t. 

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Tabel 11 Cohort 5: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Hogere leeftijd   --      - -- n.v.t. n.v.t. 
Landmacht   ++ + ++  +++ + ++ + 1.9 2.8 
Lagere rang  + ++  ++ +++ ++  + ++ 1.5 3.5 
Contract voor bepaalde tijd   ++ ++ ++  + + + +++ 1.6 3.1 
Leeftijd 1e uitzending  - --       - n.v.t. n.v.t. 
Meer uitzendingen      +       
Veteranendag          -- 1.7 2.9 
Veteranenpas     ---    -    
Gehuwd/samenwonend  --- --- -- --- --- --- --- --- --- 1.7 3.7 
Samenwonend  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.6 4.5 
Inkomen tot 1x modaal +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 1.6 4.4 
Betaald werk - -- -  --- --- -- - - - 2.2 3.0 
Lager opgeleid  ++ +++  +  +++ +++ +++ +++ 2.0 4.7 
Steun nodig +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 1.8 3.2 
Negatieve invloed op leven +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++  + 1.0 4.1 
Negatieve reactie omgeving ++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ + 2.1 4.7 
Frustratie +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ n.v.t. n.v.t. 
Voldoening -- --- -   ---    -- n.v.t. n.v.t. 
Kameraadschap - --  - -- --   - - n.v.t. n.v.t. 
Schaamte +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ n.v.t. n.v.t. 
Potentiele steun --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- n.v.t. n.v.t. 
Ervaren steun       -      
Bezoek --- --- --- -- --- --- --- --- --- -- n.v.t. n.v.t. 

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Tabel 12 Cohort 6: Samenhang tussen achtergrondvariabelen en behoeften op levensgebieden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Laag Hoog 
Man         --    
Hogere leeftijd --  ---   --  --     
Landmacht   +          
Dienstplichtig        -     
Lagere rang   + ++         
Contract voor bepaalde tijd +  ++     +     
Leeftijd 1e uitzending -  ---     -     
Veteranenorganisatie     -- --    - 1.5 2.2 
Veteranendag      -       
Veteranenpas          - 1.8 2.6 
Gehuwd/samenwonend   --   ---  -     
Alleenstaand   +++ +++ + +++  ++  + 1.6 2.9 
Inkomen tot 1x modaal  +  + ++        
Betaald werk    -         
Lager opgeleid   +       ++ 1.4 3.2 
Steun nodig +++  +++ + +++ +  +++     
Negatieve invloed op leven   +++ + +++ +       
Negatieve reactie omgeving   ++          
Frustratie   +++ + + +  +++     
Voldoening   -       - n.v.t. n.v.t. 
Kameraadschap     --- ---       
Schaamte   +++  ++ ++       
Potentiele steun - -- --- -- --- --- --- --  -- n.v.t. n.v.t. 
Bezoek   ---   -- --- -     

1  lichamelijk functioneren 4  woonsituatie  7  sociale contacten  
2  zelfstandig functioneren  5  dagbesteding 8  persoonlijke relaties 
3  psychisch functioneren 6  financiële situatie 9  vrijetijd      
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Bijlage 8  Multiple regressieanalyses per cohort en 
alle cohorten samen 

 
Cohort 1 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Steun nodig gehad bij terugkomst .048 -.259 
Contract voor bepaalde tijd .070 -.162 
Alleenstaand .087 -.151 
Betaald werkzaam .098 .118 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Steun nodig gehad bij terugkomst .044 -.202 
Opleidingsniveau .082 .192 
Vier keer uitgezonden .106 -.175 
Vijf keer uitgezonden .131 -.151 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .148 -.134 
Meerdere krijgsmachtdelen .159 -.118 
Reactie omgeving negatief .168 -.111 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Steun nodig gehad bij terugkomst .105 -.265 
Netto inkomen .131 .176 
Dienst na drie jaar verlaten .143 -.141 
Frustratie .159 -.148 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .064 .168 
Wederzijds bezoek .091 .170 
Vijf keer uitgezonden .111 -.151 
Steun nodig gehad bij terugkomst .127 -.156 
Betaald werkzaam .138 .119 
Opleidingsniveau .148 .121 
   
 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .058 .209 
Wederzijds bezoek .083 .162 
Vijf keer uitgezonden .102 -.148 
Gediend bij luchtmacht .118 .132 
Steun nodig gehad bij terugkomst .130 -.151 
Meerdere krijgsmachtdelen .142 -.143 
Betaald werkzaam .154 .118 
Dienst na drie jaar verlaten .163 -.111 
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 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .175 .374 
Vier keer uitgezonden .198 -.170 
Samenwonend met partner en kinderen .216 -.155 
Reactie omgeving negatief .228 -.113 
Vijf keer uitgezonden .237 -.133 
Subalterne officier .248 .132 
Frustratie .258 -.130 
Terugverlangen naar die tijd .267 -.109 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .082 .250 
Netto inkomen .116 .180 
Vijf keer uitgezonden .137 -.168 
Steun nodig gehad bij terugkomst .161 -.170 
Deelnemer veteranendag .172 .127 
Vier keer uitgezonden .196 -.106 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .157 .373 
Steun nodig gehad bij terugkomst .187 -.185 
Samenwonend met partner .195 .111 
Reservist bij verlaten dienst .203 .099 
   
 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Steun nodig gehad bij terugkomst .049 -.201 
Netto inkomen .086 .156 
Wederzijds bezoek .113 .172 
Dienst na vier jaar verlaten .136 -.150 
Opleidingsniveau .149 .145 
Korporaal bij verlaten dienst .161 .125 
   
 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Steun nodig gehad bij terugkomst .100 -.257 
Netto inkomen .176 .236 
Potentiele steun .216 .189 
Korporaal bij verlaten dienst .242 .153 
Meerdere krijgsmachtdelen .260 -.159 
Vier keer uitgezonden .278 -.148 
Kameraadschap .294 .125 
Opleidingsniveau .304 .127 
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 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .159 -.345 
Steun nodig gehad bij terugkomst .205 .201 
Vijf keer uitgezonden .250 .229 
Wederzijds bezoek .285 -.193 
Dienst na drie jaar verlaten .295 .112 
Meerder krijgsmachtdelen .306 .123 
Positieve invloed op leven .317 -.129 
Reservist bij verlaten dienst .326 .110 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Vijf keer uitgezonden .067 -.268 
Steun nodig gehad bij terugkomst .142 -.236 
Alleenstaand .170 -.178 
Netto inkomen .189 .108 
Overig huishouden (woongroep ed) .198 -.113 
Contract voor bepaalde tijd .207 -.134 
Frustratie .216 -.156 
Deelnemer veteranendag .229 .146 
Samenwonend met partner en kinderen .240 -.120 
Wederzijds bezoek .248 .100 
Meerdere krijgsmachtdelen .255 -.098 
   
 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .063 .226 
Netto inkomen .106 -.212 
Vijf keer uitgezonden .132 .178 
Reservist .146 .125 
Steun nodig gehad bij terugkomst .158 .122 
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Cohort 2 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .135 .247 
Arbeidsongeschikt .237 -.268 
Potentiele steun .280 .126 
Lid veteranenorganisatie .292 -.100 
Opleidingsniveau .300 .092 
Steun nodig gehad bij terugkomst .308 -.108 
Vrouw .314 -.083 
Wederzijds bezoek .318 .094 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .123 -.256 
Schaamte .212 -.168 
Positieve invloed op leven .254 .155 
Potentiele steun .284 .147 
Steun nodig gehad bij terugkomst .296 -.144 
Netto inkomen .308 .125 
Huidige leeftijd .314 -.084 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .209 .249 
Steun nodig gehad bij terugkomst .293 -.202 
Potentiele steun .331 .167 
Frustratie .354 -.177 
Arbeidsongeschikt .368 -.114 
Netto inkomen .373 .084 
Vrouw .377 -.074 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .067 .198 
Wederzijds bezoek .109 .171 
Voldoening .137 .156 
Steun nodig gehad bij terugkomst .155 -.170 
Vrouw .167 -.116 
Reactie omgeving negatief .175 .099 
   
 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .134 .200 
Werkloos .218 -.277 
Arbeidsongeschikt .315 -.262 
Potentiele steun .363 .184 
Steun nodig gehad bij terugkomst .382 -.164 
Netto inkomen .390 .109 
Subalterne officier .398 -.095 
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 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .210 .264 
Steun nodig gehad bij terugkomst .297 -.151 
Werkloos .342 -.247 
Arbeidsongeschikt .384 -.186 
Positieve invloed op leven .412 .144 
Frustratie .423 -.137 
Opleidingsniveau .433 .123 
Samenwonend met partner .438 .081 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .317 .382 
Positieve invloed op leven .407 .197 
Steun nodig gehad bij terugkomst .438 -.137 
Potentiele steun .460 .169 
Deelnemer veteranendag .469 .098 
Arbeidsongeschikt .476 -.090 
Opleidingsniveau .482 -.082 
Frustratie .487 -.102 
Dienstplichtig met contract .492 .079 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .345 .400 
Frustratie .382 -.163 
Wederzijds bezoek .398 .145 
Netto inkomen .406 .094 
Kameraadschap .414 .100 
Vrouw .420 -.089 
Steun nodig gehad bij terugkomst .426 -.099 
Alleenstaande ouder .431 -.083 
   
 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .195 .279 
Frustratie .273 -.197 
Arbeidsongeschikt .306 -.178 
Positieve invloed op leven .323 .142 
Vrouw .335 -.114 
Wederzijds bezoek .341 .105 
   
 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .245 .217 
Potentiele steun .386 .205 
Arbeidsongeschikt .457 -.204 
Steun nodig gehad bij terugkomst .494 -.166 
Netto inkomen .521 .143 
Frustratie .535 -.159 
Wederzijds bezoek .547 .146 
Werkloos .553 -.089 
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 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .204 -.178 
Arbeidsongeschikt .346 .258 
Positieve invloed op leven .419 -.161 
Steun nodig gehad bij terugkomst .449 .155 
Netto inkomen .478 -.141 
Frustratie .490 .151 
Vrouw .500 .104 
Wederzijds bezoek .508 -.116 
Alleenstaande ouder .512 .084 
Terugverlangen naar die tijd .516 .071 
Werkloos .519 .071 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .201 .222 
Potentiele steun .277 .139 
Frustratie .324 -.192 
Arbeidsongeschikt .355 -.152 
Steun nodig gehad bij terugkomst .370 -.144 
Netto inkomen .386 .110 
Vrouw .393 -.092 
Werkloos .397 -.085 
Wederzijds bezoek .401 .087 
   
 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .188 .374 
Steun nodig gehad bij terugkomst .263 .219 
Werkloos .289 .147 
Schaamte .307 .136 
Netto inkomen .314 -.095 
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Cohort 3 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .130 .242 
Potentiele steun .197 .166 
Arbeidsongeschikt .240 -.148 
Vrijwillig werkzaam .256 -.162 
Huidige leeftijd .275 .125 
Netto inkomen .288 .146 
Frustratie .300 -.119 
Wederzijds bezoek .309 .121 
Alleenstaande ouder .318 .111 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .162 -.280 
Potentiele steun .241 .189 
Opleidingsniveau .271 .164 
Reactie omgeving negatief .293 -.132 
Dienst na half jaar verlaten .306 -.114 
Wederzijds bezoek .315 .109 
Schaamte .322 -.102 
Dienstplichtig met contract .328 -.090 
Dienst na een jaar verlaten .333 -.085 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Frustratie .160 -.239 
Potentiele steun .255 .193 
Arbeidsongeschikt .307 -.170 
Positieve invloed op leven .331 .188 
Leeftijd eerste uitzending .357 .136 
Feitelijke steun .367 .093 
Kameraadschap .374 .118 
Vrijwillig werkend .381 -.111 
Reactie omgeving positief en negatief .387 .109 
Opleidingsniveau .393 .099 
Dienst na vier jaar verlaten .400 .103 
Wederzijds bezoek .405 .095 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .178 .300 
Netto inkomen .258 .211 
Leeftijd eerste uitzending .281 .198 
Reactie omgeving zeer positief .295 .118 
Arbeidsongeschikt .302 -.103 
Werkloos .310 -.103 
Dienst na een half jaar verlaten .317 -.088 
Samenwonend met partner .323 -.128 
Alleenstaand .330 -.103 
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 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .212 -.411 
Potentiele steun .307 .257 
Werkloos .352 -.188 
Vrijwillig werkend .371 -.162 
Feitelijke steun .393 .124 
Reactie omgeving negatief .404 -.116 
Korporaal .413 .141 
Onderofficier .420 .162 
Twee keer uitgezonden .426 .081 
Gepensioneerd .433 -.139 
Dienst na een jaar verlaten .440 -.088 
Hoofdofficier .444 .091 
   
 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .254 .339 
Arbeidsongeschikt .320 -.245 
Potentiele steun .376 .161 
Werkloos .411 -.187 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .421 -.118 
Wederzijds bezoek .428 .091 
Leeftijd eerste uitzending .433 .089 
Dienst na twee jaar verlaten .439 .088 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .364 .435 
Potentiele steun .422 .214 
Frustratie .442 -.122 
Deelnemer veteranendag .456 .074 
Arbeidsongeschikt .466 -.080 
Kameraadschap .473 .107 
Onderofficier .478 .100 
Netto inkomen .485 .101 
Dienst na een jaar verlaten .489 -.082 
Houder veteranenpas .493 .078 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .321 .450 
Alleenstaand .357 -.188 
Wederzijds bezoek .371 .135 
Arbeidsongeschikt .381 -.092 
Vrouw .386 -.084 
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 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .178 .169 
Wederzijds bezoek .239 .259 
Schaamte .287 -.207 
Leeftijd bij eerste uitzending .307 .130 
Werkloos .320 -.118 
Voldoening .327 .135 
Terugverlangen naar die tijd .336 -.112 
   
 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .286 .283 
Arbeidsongeschikt .411 -.215 
Wederzijds bezoek .457 .203 
Netto inkomen .480 .158 
Frustratie .499 -.100 
Positieve invloed op leven .511 .119 
Leeftijd bij eerste uitzending .530 .139 
Kameraadschap .539 .117 
Reactie omgeving negatief .546 -.092 
Dienst na een jaar verlaten .550 -.083 
Dienst na een half jaar verlaten .554 -.075 
   
 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .202 .323 
Potentiele steun .362 -.217 
Werkloos .420 .182 
Wederzijds bezoek .440 -.148 
Frustratie .456 .124 
Netto inkomen .473 -.115 
Vrijwillig werkend .479 .085 
Dienst na een jaar verlaten .485 .107 
Dienst na een half jaar verlaten .492 .102 
Reactie omgeving negatief .498 .088 
Kameraadschap .502 -.100 
Terugverlangen naar die tijd .507 .081 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .252 .262 
Arbeidsongeschikt .340 -.172 
Werkloos .381 -.135 
Wederzijds bezoek .404 .152 
Schaamte .424 -.136 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .438 -.124 
Kameraadschap .450 .143 
Huidige leeftijd .465 .104 
Netto inkomen .474 .117 
Reactie omgeving negatief .478 -.077 
Dienst na een jaar verlaten .482 -.081 
Onderofficier .487 .080 
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 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .283 .392 
Reactie omgeving negatief .375 .323 
Potentiele steun .414 -.119 
Werkloos .438 .118 
Netto inkomen .454 -.130 
Dienst na een half jaar verlaten .463 .090 
Schaamte .469 .071 
Deelnemer veteranendag .475 .110 
Huidige leeftijd .481 -.108 
Positieve invloed op leven .486 -.093 
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Cohort 4 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .145 .253 
Arbeidsongeschikt .229 -.242 
Voldoening .277 .134 
Frustratie .292 -.216 
Netto inkomen .297 .098 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .169 .245 
Arbeidsongeschikt .265 -.239 
Schaamte .327 -.200 
Netto inkomen .344 .160 
Steun nodig gehad bij terugkomst .361 -.135 
Contract voor onbepaalde tijd .371 .131 
Voldoening .382 .119 
Vrouw .390 .101 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Frustratie .186 -.246 
Potentiele steun .265 .137 
Arbeidsongeschikt .291 -.159 
Wederzijds bezoek .310 .159 
Steun nodig gehad bij terugkomst .326 -.148 
Voldoening .341 .137 
Dienst meteen verlaten .350 -.104 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .129 .238 
Arbeidsongeschikt .172 -.170 
Schaamte .198 -.180 
Contract voor onbepaalde tijd .225 .195 
Vijf keer uitgezonden .245 -.145 
Geen reactie omgeving .260 -.126 
Netto inkomen .273 .127 
   
 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .123 -.294 
Werkloos .205 -.265 
Potentiele steun .274 .139 
Voldoening .300 .190 
Schaamte .314 -.111 
Netto inkomen .322 .114 
Terugverlangen naar die tijd .328 -.108 
Korporaal .334 .104 
Steun nodig gehad bij terugkomst .341 -.096 
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 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .194 .328 
Wederzijds bezoek .262 .209 
Arbeidsongeschikt .292 -.191 
Werkloos .319 -.162 
Reactie omgeving positief en negatief .340 -.121 
Voldoening .350 .133 
Deelnemer veteranendag .358 -.111 
Alleenstaand .366 -.100 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .359 .429 
Potentiele steun .400 .221 
Frustratie .427 -.137 
Arbeidsongeschikt .434 -.104 
Opleidingsniveau .441 -.098 
Reactie omgeving zeer positief .445 .086 
Dienst na drie jaar verlaten .450 .080 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .282 .412 
Wederzijds bezoek .301 .162 
Arbeidsongeschikt .312 -.115 
Houder veteranenpas .321 .105 
Reactie omgeving negatief .328 -.098 
   
 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .244 .287 
Potentiele steun .305 .257 
Arbeidsongeschikt .328 -.131 
Houder veteranenpas .345 .131 
Schaamte .356 -.136 
Dienst na een half jaar verlaten .369 -.124 
   
 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .301 .288 
Arbeidsongeschikt .399 -.250 
Schaamte .462 -.211 
Potentiele steun .496 .199 
Netto inkomen .512 .105 
Contract voor onbepaalde tijd .523 .103 
Positieve invloed op leven .532 .086 
Reactie omgeving zeer positief .538 .097 
Werkloos .543 -.087 
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 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .322 -.292 
Potentiele steun .386 -.213 
Frustratie .418 .120 
Voldoening .426 -.108 
Huidige leeftijd .437 -.085 
Arbeidsongeschikt .477 .189 
Werkloos .511 .162 
Netto inkomen .527 -.144 
Steun nodig gehad bij terugkomst .540 .321 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .237 .251 
Arbeidsongeschikt .282 -.178 
Wederzijds bezoek .323 .192 
Reactie omgeving positief en negatief .349 -.123 
Werkloos .369 -.131 
Schaamte .385 -.122 
Contract voor onbepaalde tijd .399 .142 
Positieve invloed op leven .409 .117 
   
 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .082 -.168 
Arbeidsongeschikt .130 .194 
Steun nodig gehad bij terugkomst .174 .181 
Dienst na een jaar verlaten .198 .158 
Frustratie .209 .128 
Netto inkomen .220 -.116 
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Cohort 5 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Positieve invloed op leven .133 .241 
Wederzijds bezoek .186 .169 
Frustratie .225 -.188 
Arbeidsongeschikt .254 -.195 
Werkloos .276 -.147 
Houder veteranenpas .288 .104 
Terugverlangen naar die tijd .296 -.112 
Deelnemer veteranendag .304 .101 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .181 .275 
Arbeidsongeschikt .284 -.269 
Werkloos .326 -.139 
Frustratie .354 -.162 
Contract voor onbepaalde tijd .366 .119 
Netto inkomen .377 .116 
Geen reactie omgeving .385 -.108 
Gediend bij marine .391 .086 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .170 .198 
Frustratie .253 -.205 
Netto inkomen .285 .140 
Huidige leeftijd .313 .181 
Positieve invloed op leven .336 .187 
Wederzijds bezoek .350 .146 
Werkloos .357 -.098 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .168 .248 
Positieve invloed op leven .215 .181 
Alleenstaand .246 -.142 
Contract voor onbepaalde tijd .262 .097 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .277 -.139 
Netto inkomen .289 .159 
Vrouw .298 .118 
Gepensioneerd .306 .140 
Kameraadschap .316 .116 
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 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .185 .120 
Werkloos .310 -.350 
Arbeidsongeschikt .445 -.298 
Positieve invloed op leven .476 .181 
Wederzijds bezoek .495 .179 
Voldoening .506 .147 
Alleenstaand .512 -.094 
Terugverlangen naar die tijd .518 -.089 
Dienst na twee jaar verlaten .522 -.075 
   
 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .182 .251 
Potentiele steun .282 .192 
Werkloos .354 -.292 
Arbeidsongeschikt .428 -.231 
Geen reactie omgeving .470 -.193 
Positieve invloed op leven .487 .138 
Steun nodig gehad bij terugkomst .496 -.095 
Houder veteranenpas .502 .088 
Dienstplichtig met contract .507 .083 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .314 .363 
Potentiele steun .390 .298 
Voldoening .415 .181 
Huidige leeftijd .435 .162 
Reactie omgeving negatief .447 -.119 
Drie keer uitgezonden .454 -.092 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .383 .481 
Steun nodig gehad bij terugkomst .408 -.155 
Alleenstaand .424 -.138 
Wederzijds bezoek .432 .123 
Huidige leeftijd .440 .101 
   
 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .188 .227 
Geen reactie omgeving .224 -.154 
Arbeidsongeschikt .259 -.171 
Werkloos .285 -.175 
Gepensioneerd .301 .165 
Wederzijds bezoek .315 .160 
Voldoening .329 .124 
Vrouw .339 .115 
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 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .367 .307 
Positieve invloed op leven .443 .149 
Werkloos .490 -.189 
Arbeidsongeschikt .540 -.191 
Huidige leeftijd .561 .124 
Wederzijds bezoek .582 .150 
Frustratie .594 -.094 
Netto inkomen .603 .099 
Voldoening .610 .125 
Terugverlangen naar die tijd .616 -.104 
Twee keer uitgezonden .621 .084 
Geen reactie omgeving .626 -.082 
Steun nodig gehad bij terugkomst .630 -.082 
   
 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .279 -.182 
Frustratie .354 .156 
Wederzijds bezoek .387 -.209 
Arbeidsongeschikt .396 .260 
Werkloos .487 .195 
Positieve invloed op leven .548 -.199 
Huidige leeftijd .569 -.192 
Netto inkomen .578 -.110 
Geen reactie omgeving .585 .102 
Hoofdofficier .597 .121 
Subalterne officier .603 .090 
Terugverlangen naar die tijd .607 .088 
Alleenstaand .611 .079 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .281 .254 
Werkloos .339 -.199 
Arbeidsongeschikt .401 -.135 
Frustratie .426 -.136 
Contract voor onbepaalde tijd .444 .146 
Wederzijds bezoek .463 .199 
Positieve invloed op leven .479 .162 
Alleenstaand .487 -.104 
   
 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .185 .302 
Werkloos .321 .273 
Potentiele steun .378 -.149 
Steun nodig gehad bij terugkomst .412 .150 
Netto inkomen .435 -.174 
Geen reactie omgeving .453 .125 
Schaamte .464 .134 
Gepensioneerd .473 -.110 
Reactie omgeving negatief .478 .082 
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Cohort 6 
 Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .096 .271 
Positieve invloed op leven .128 .159 
Steun nodig gehad bij terugkomst .141 -.129 
   
 Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .063 .143 
Contract voor bepaalde tijd .092 -.135 
Steun nodig gehad bij terugkomst .110 -.168 
Kameraadschap .123 .126 
Opleidingsniveau .133 .114 
Wederzijds bezoek .141 .118 
   
 Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .160 .223 
Steun nodig gehad bij terugkomst .234 -.199 
Schaamte .277 -.132 
Opleidingsniveau .295 .106 
Positieve invloed op leven .310 .115 
Leeftijd bij eerste uitzending .324 .163 
Kameraadschap .338 .126 
Wederzijds bezoek .348 .137 
Dienst na een jaar verlaten .358 -.117 
Drie keer uitgezonden  .366 .120 
Vier keer uitgezonden .378 .118 
   
 Woonsituatie 
 Adjusted R2 β 
Alleenstaand .081 -.207 
Wederzijds bezoek .118 .215 
Hoofdofficier .153 .181 
Steun nodig gehad bij terugkomst .169 -.156 
Kameraadschap .186 .174 
Terugverlangen naar die tijd .198 -.127 
Dienst meteen verlaten .208 .108 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .217 -.122 
Opleidingsniveau .226 -.121 
Lid veteranenorganisatie .235 .125 
Deelnemer veteranendag .242 -.103 
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 Dagbesteding 
 Adjusted R2 β 
Werkloos .094 -.257 
Potentiele steun .158 .207 
Gepensioneerd .178 -.191 
Vrouw .198 -.149 
Schaamte .216 -.131 
Lid veteranenorganisatie .231 .135 
Netto inkomen .240 .111 
   
 Financiële situatie 
 Adjusted R2 β 
Netto inkomen .143 .345 
Wederzijds bezoek .208 .237 
Werkloos .245 -.183 
Lid veteranenorganisatie .257 .135 
Kameraadschap .269 .179 
Voldoening .279 -.177 
Positieve invloed op leven .286 .122 
Geen reactie omgeving .293 .097 
   
 Sociale contacten 
 Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .316 .402 
Potentiele steun .370 .203 
Arbeidsongeschikt .398 -.160 
Steun nodig gehad bij terugkomst .417 -.148 
Kameraadschap .430 .108 
Vrouw .438 -.112 
Feitelijke steun .447 .113 
   
 Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .230 .274 
Steun nodig gehad bij terugkomst .270 -.202 
Wederzijds bezoek .299 .189 
Alleenstaand .320 -.163 
Kameraadschap .339 .170 
Twee keer uitgezonden .354 -.149 
Drie keer uitgezonden .363 -.099 
Huidige leeftijd .370 .095 
Arbeidsongeschikt .376 -.089 
   
 Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .163 .234 
Wederzijds bezoek .217 .248 
Overig huishouden (woongroep e.d.) .235 .138 
Kameraadschap .258 .165 
Leeftijd eerste uitzending .274 .148 
Steun nodig gehad bij terugkomst .283 -.138 
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 Alle levensgebieden samen 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .236 .257 
Schaamte .291 -.151 
Werkloos .333 -.174 
Wederzijds bezoek .367 .230 
Steun nodig gehad bij terugkomst .399 -.190 
Opleidingsniveau .415 .110 
Kameraadschap .430 .180 
Terugverlangen naar die tijd .444 -.101 
Vrouw .452 -.098 
Huidige leeftijd .458 .098 
   
 Aantal levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .224 -.297 
Werkloos .286 .216 
Positieve invloed op leven .333 -.153 
Leeftijd eerste uitzending .370 -.222 
Kameraadschap .383 -.155 
Steun nodig gehad bij terugkomst .400 .147 
Wederzijds bezoek .413 -.149 
Samenwonend met partner en kinderen .424 -.112 
Reactie omgeving negatief .431 .101 
Reactie omgeving zeer positief .436 .089 
   
 Rapportcijfer huidige leven 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .187 .208 
Frustratie .232 -.119 
Wederzijds bezoek .260 .195 
Huidige leeftijd .288 .122 
Alleenstaand .336 -.157 
Werkloos .355 -.162 
Positieve invloed op leven .364 .211 
Geen reactie omgeving .372 .108 
Kameraadschap .379 .128 
Terugverlangen naar die tijd .389 -.125 
Reactie omgeving positie en negatief .398 .108 
Samenwonend met partner en kinderen .404 .097 
   
 Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β 
Potentiele steun .092 -.210 
Steun nodig gehad bij terugkomst .142 .191 
Alleenstaand .166 .158 
Contract voor bepaalde tijd .186 .137 
Positieve invloed op leven .206 -.148 
Deelnemer veteranendag .217 -.115 
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Alle cohorten samen exclusief cohort 1 en respectievelijk cohort 2 en cohort 6 
als referentie 
 Cohort 2 referentie Cohort 6 referentie 
 Lichamelijk functioneren Lichamelijk functioneren 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .108 .146 .108 .153 
Arbeidsongeschikt .186 -.212 .186 -.217 
Positieve invloed op leven .233 .152 .233 .146 
Frustratie .250 -.113 .250 -.109 
Wederzijds bezoek .263 .120 .263 .123 
Cohort 6 .268 .068 --- --- 
Werkloos  .272 -.061 .267 -.065 
Opleidingsniveau .275 .058 .271 .061 
Steun nodig gehad bij terugkomst .278 -.058 .274 -.062 
Vrouw .280 -.043 --- --- 
Alleenstaand .281 .050 .276 .055 
Vrijwillig werkzaam .283 -.042 .277 -.044 
Leeftijd bij eerste uitzending .284 .039 .279 .050 
Voldoening .285 .059 .281 .050 
Terugverlangen naar die tijd .287 -.046 --- --- 
Vrouw --- --- .282 -.039 
     
 Zelfstandig functioneren Zelfstandig functioneren 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .118 -.231 .118 -.231 
Potentiele steun .211 .144 .211 .144 
Schaamte .247 -.141 .247 -.141 
Netto inkomen .265 .084 .265 .084 
Wederzijds bezoek .276 .114 .276 .114 
Steun nodig gehad bij terugkomst .286 -.096 .286 -.096 
Contract voor bepaalde tijd .293 -.074 .293 -.074 
Positieve invloed op leven .298 .072 .298 .072 
Werkloos .301 -.060 .301 -.060 
Opleidingsniveau .303 .062 .303 .062 
Kameraadschap  .305 .060 .305 .060 
Terugverlangen naar die tijd .307 -.045 .307 -.045 
     
 Psychisch functioneren Psychisch functioneren 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Frustratie .165 -.182 .165 -.182 
Potentiele steun .254 .171 .254 .171 
Positieve invloed op leven .293 .178 .293 .178 
Steun nodig gehad bij terugkomst .311 -.131 .311 -.131 
Arbeidsongeschikt .325 -.117 .325 -.117 
Leeftijd eerste uitzending .336 .083 .336 .083 
Wederzijds bezoek .344 .100 .344 .100 
Werkloos .350 -.077 .350 -.077 
Terugverlangen naar die tijd .353 -.079 .353 -.079 
Kameraadschap .357 .072 .357 .072 
Opleidingsniveau .360 .050 .360 .050 
Reservist bij verlaten dienst .361 .045 .361 .045 
Reactie omgeving zeer positief .363 .042 .363 .042 
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 Woonsituatie Woonsituatie 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .101 .126 .101 .130 
Netto inkomen .150 .153 .150 .150 
Schaamte .165 -.091 .165 -.089 
Contract voor bepaalde tijd .180 -.076 .180 -.069 
Wederzijds bezoek .193 .134 .193 .135 
Alleenstaand .198 -.077 .198 -.076 
Voldoening .203 .076 .203 .077 
Huidige leeftijd .208 .079 .208 .089 
Wonend anders .212 -.066 .212 -.064 
Arbeidsongeschikt .216 -.070 .216 -.073 
Op dit moment in opleiding .218 -.058 .218 -.052 
Reactie omgeving zeer positief .221 .058 .221 .058 
Werkloos .223 -.050 .223 -.052 
Cohort 5 .224 -.043 ---  
Cohort 2   .224 .063 
Cohort 5   .226 .049 
     
 Dagbesteding Dagbesteding 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .124 -.278 .124 -.278 
Werkloos .235 -.281 .235 -.281 
Potentiele steun .311 .165 .311 .165 
Positieve invloed op leven .333 .089 .333 .089 
Schaamte .341 -.072 .341 -.072 
Netto inkomen .348 .074 .348 .074 
Gepensioneerd .353 -.155 .353 -.155 
Leeftijd eerste uitzending .359 .243 .359 .243 
Wederzijds bezoek .363 .075 .363 .075 
Werkend als vrijwilliger .365 -.051 .365 -.051 
Steun nodig gehad bij terugkomst .367 -.058 .367 -.058 
Voldoening .370 .072 .370 .072 
Huidige leeftijd .371 -.151 .371 -.151 
Terugverlangen naar die tijd .372 -.041 .372 -.041 
Cohort 3 .373 .036 .373 .036 
     
 Financiële situatie Financiële situatie 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Netto inkomen .198 .299 .198 .299 
Potentiele steun .250 .109 .250 .109 
Werkloos .293 -.216 .293 -.216 
Arbeidsongeschikt .340 -.184 .340 -.184 
Positieve invloed op leven .355 .108 .355 .108 
Frustratie .362 -.094 .362 -.094 
Wederzijds bezoek .369 .093 .369 .093 
Contract voor bepaalde tijd .373 -.058 .373 -.058 
Op dit moment in opleiding .375 -.045 .375 -.045 
Houder veteranenpas .376 .045 .376 .045 
Terugverlangen naar die tijd .378 -.054 .378 -.054 
Kameraadschap .379 .050 .379 .050 
Drie keer uitgezonden .380 -.040 .380 -.040 
Vijf keer uitgezonden .381 -.037 .381 -.037 
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 Sociale contacten Sociale contacten 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Wederzijds bezoek .337 .404 .337 .403 
Potentiele steun .392 .217 .392 .215 
Frustratie .418 -.105 .418 -.101 
Positieve invloed op leven .430 .071 .430 .074 
Arbeidsongeschikt .437 -.089 .437 -.092 
Deelnemer veteranendag .443 .059 .443 .066 
Voldoening .445 .064 .445 .065 
Leeftijd eerste uitzending --- --- .447 .092 
Contract voor onbepaalde tijd .447 .056 --- --- 
Werkloos .448 -.040 .448 -.044 
Steun nodig gehad bij terugkomst .450 -.040 .449 -.041 
Opleidingsniveau .451 -.038 .451 -.042 
Cohort 5 .452 -.036 .450 -.038 
Reservist .453 .036 --- --- 
Gepensioneerd --- --- .453 -.058 
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 Persoonlijke relaties Persoonlijke relaties 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .316 .381 .316 .381 
Wederzijds bezoek .334 .144 .334 .144 
Steun nodig gehad bij terugkomst .346 -.076 .346 -.076 
Alleenstaand .358 -.113 .358 -.113 
Positieve invloed op leven .364 .071 .364 .071 
Leeftijd eerste uitzending .370 .055 .370 .055 
Alleenstaande ouder .372 -.052 .372 -.052 
Schaamte .375 -.050 .375 -.050 
Kameraadschap .376 .054 .376 .054 
Terugverlangen naar die tijd .378 -.054 .378 -.054 
Reactie omgeving zeer positief .379 .041 .379 .041 
Arbeidsongeschikt .381 -.039 .381 -.039 
Onderofficier .382 .038 .382 .038 
     
 Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .199 .245 .199 .245 
Frustratie .239 -.086 .239 -.086 
Wederzijds bezoek .273 .197 .273 .197 
Arbeidsongeschikt .291 -.120 .291 -.120 
Voldoening .300 .088 .300 .088 
Leeftijd bij eerste uitzending .309 .084 .309 .084 
Terugverlangen naar die tijd .312 -.083 .312 -.083 
Positieve invloed op leven .317 .084 .317 .084 
Houder veteranenpas .320 .060 .320 .060 
Schaamte .321 -.065 .321 -.065 
     
 Alle levensgebieden Alle levensgebieden 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .277 .247 .277 .247 
Arbeidsongeschikt .368 -.199 .368 -.199 
Positieve invloed op leven .420 .144 .420 .144 
Wederzijds bezoek .453 .191 .453 .191 
Frustratie .479 -.090 .479 -.090 
Netto inkomen .500 .118 .500 .118 
Werkloos .514 -.112 .514 -.112 
Leeftijd bij eerste uitzending .521 .072 .521 .072 
Steun nodig gehad bij terugkomst .527 -.088 .527 -.088 
Kameraadschap .532 .081 .532 .081 
Terugverlangen naar die tijd .536 -.063 .536 -.063 
Reactie omgeving zeer positief .539 .062 .539 .062 
Schaamte .540 -.061 .540 -.061 
Contract voor bepaalde tijd .542 -.040 .542 -.040 
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 Levensgebieden ≤6 Levensgebieden ≤6 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .239 -.227 .239 -.229 
Arbeidsongeschikt .347 .240 .347 .243 
Frustratie .388 .120 .388 .116 
Werkloos .425 .142 .425 .145 
Wederzijds bezoek .453 -.171 .453 -.172 
Netto inkomen .468 -.121 .468 -.120 
Positieve invloed op leven .481 -.128 .481 -.128 
Steun nodig gehad bij terugkomst .488 .091 .488 .090 
Leeftijd eerste uitzending .494 -.073 .494 -.095 
Cohort 3 .498 -.056 .498 -.075 
Cohort 2 --- --- .500 -.061 
Kameraadschap .500 -.074 .503 -.077 
Terugverlangen naar die tijd .504 .067 .506 .064 
Contract voor bepaalde tijd .505 .058 --- --- 
Reactie omgeving negatief .507 .048 .508 .049 
Korporaal .509 -.045 --- --- 
Werkend als vrijwilliger .510 .040 .510 .041 
     
 Rapportcijfer leven Rapportcijfer leven 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Potentiele steun .209 .209 .209 .227 
Positieve invloed op leven .278 .169 .278 .172 
Arbeidsongeschikt .313 -.140 .313 -.142 
Werkloos .339 -.130 .339 -.131 
Frustratie .363 -.097 .363 -.129 
Wederzijds bezoek .380 .154 .380 .148 
Leeftijd bij eerste uitzending .391 .083 .391 .101 
Netto inkomen .399 .071 .399 .075 
Samenwonend partner en kinderen --- --- .402 .063 
Steun nodig gehad bij terugkomst .402 -.069 .409 -.067 
Contract voor bepaalde tijd .406 -.054 .406 -.058 
Alleenstaand .408 -.056 --- --- 
Cohort 3 .410 .047 .411 .044 
Kameraadschap .412 .053 .413 .059 
Terugverlangen naar die tijd .414 -.057 .415 -.057 
Schaamte .415 -.055 --- --- 
     
 Aantal behoeften Aantal behoeften 
 Adjusted R2 β Adjusted R2 β 
Arbeidsongeschikt .154 .297 .154 .297 
Potentiele steun .211 -.098 .211 -.098 
Steun nodig gehad bij terugkomst .247 .137 .247 .137 
Werkloos .281 .150 .281 .150 
Netto inkomen .293 -.084 .293 -.084 
Schaamte .304 .093 .304 .093 
Contract voor bepaalde tijd .309 .069 .309 .069 
Reactie omgeving negatief .314 .066 .314 .066 
Positieve invloed op leven .317 -.079 .317 -.079 
Alleenstaand .320 .064 .320 .064 
Wederzijds bezoek .322 -.074 .322 -.074 
Feitelijke steun .324 .046 .324 .046 
Terugverlangen naar die tijd .325 .045 .325 .045 
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Bijlage 9  Samenhang tussen achtergrondkenmerken 
en uitkomstmaten per cohort 

 
+ positieve correlatie met uitkomstmaat 
- negatieve correlatie met uitkomstmaat 
 
 
Cohort 1 

 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Steun nodig gehad bij terugkomst - - - - - - - - - - + - + 
Netto inkomen   + + + + +  + + - + - 
Vier of vijf keer uitgezonden  -  - - - -   - + - + 
Wederzijds bezoek    + +  +  +  - +  
Opleidingsniveau  +  +     + +    
Meerdere krijgsmachtdelen  -   -     - + -  
Reservist bij verlaten dienst        +   +  + 
Betaald werkzaam +   + +         
Wonend anders  -          - + 
Dienst verlaten na drie jaar     -    -  +   
              
Potentiele steun        +  +    
Alleenstaand -           -  
Deelnemer veteranendag       +     +  
Wonen partner + kinderen      -      -  
Positieve invloed op leven           -   
Terugverlangen naar die tijd      -        
Frustratie   -         -  
Kameraadschap          +    
Contract voor bepaalde tijd -           -  
Wonend met partner        +      
Reactie omgeving negatief  -    -        
Korporaal bij verlaten dienst         + +    
Feitelijke steun   -           
Gediend bij luchtmacht     +         
Subalterne officier      +        
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Cohort 2 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Potentiele steun + + +  +  + + + + - +  
Arbeidsongeschikt - - -  - - -  - - + - + 
Steun nodig gehad bij terugkomst + + +  + + +  + + - +  
Netto inkomen  + + + + +  +  + - + - 
Wederzijds bezoek +   +   + + + + - +  
Frustratie   -   - - - - - + -  
Werkloos     - -    - + - + 
Vrouw -  - -    - -  + -  
Opleidingsniveau +     + -       
              
Terugverlangen naar die tijd           +   
Schaamte  -           + 
Kameraadschap        +      
Voldoening    +          
Huidige leeftijd  -            
Alleenstaande ouder        -   +   
Reactie omgeving negatief    +          
Deelnemer veteranendag       +       
Lid veteranenorganisatie -             
Subalterne     -         
Wonend met partner      +        
Dienstplichtig met contract       +       
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Cohort 3 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Potentiele steun + + + + + + + + + + - + - 
Arbeidsongeschikt - - - - - - - -  - + - + 
Wederzijds bezoek + + +   + + + + + - +  
Netto inkomen +   +  + +   + - + - 
Werkloos    - - -   -  + + + 
Frustratie -  -    -   - +   
Dienst na (half) jaar verlaten  -  - -  -    + - - 
Reactie omgeving negatief  -   -     - + - + 
Schaamte  -       -  - - + 
Leeftijd bij eerste uitzending   + +  +   + +    
Kameraadschap   +    +   + - +  
Positieve invloed op leven +  +       +   - 
Werkend als vrijwilliger -  -  -      +   
Huidige leeftijd +           + - 
Wonend anders      -      -  
Onderofficier bij verlaten dienst     +  +     +  
Feitelijke steun   +  +     -    
              
Gepensioneerd     -         
Vrouw        -      
Deelnemer veteranendag       +      + 
Twee keer uitgezonden     +         
Korporaal bij verlaten dienst     +         
Dienstplichtig met contract  -            
Reactie omgeving pos en neg   +           
Dienst na twee of drie jaar verlaten   +   +        
Samenwonend met partner    -          
Hoofdofficier     +         
Terugverlangen naar die tijd         -     
Voldoening         +     
Alleenstaand    -    -      
Reactie omgeving zeer positief    +          
Opleidingsniveau  + +           
Houder veteranenpas       +       
Alleenstaande ouder +             
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Cohort 4 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Arbeidsongeschikt - - - - - - - - - - + - - 
Wederzijds bezoek + + + +  + + + + + - +  
Potentiele steun   +  +  + + + + - + - 
Netto inkomen + +  + + +    + -  - 
Schaamte  -  - -    - -  -  
Werkloos     - -    - + -  
Frustratie -  -    -    +  + 
Steun nodig gehad bij terugkomst  - -  -      +  + 
Voldoening + + +  + +     -   
Contract voor onbepaalde tijd  +  +      +  +  
              
Reactie omgeving zeer positief      +    +    
Opleidingsniveau      -        
Positieve invloed op leven          +  +  
Huidige leeftijd           -   
Terugverlangen naar die tijd     -         
Houder veteranenpas        + +     
Reactie omgeving negatief        -      
Vrouw  +            
Deelnemer veteranendag      -        
Vijf keer uitgezonden    +          
Korporaal bij verlaten dienst     +         
Dienst meteen verlaten   -           
Geen reactie omgeving    -          
Reactie omgeving pos + neg      -      -  
Na drie jaar dienst verlaten       +       
Dienst na (half jaar) verlaten         -    + 
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Cohort 5 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Potentiele steun  + + + + + + + + + - + - 
Werkloos - - -  - -   - - + - + 
Positieve invloed op leven +  + + + +    + - +  
Wederzijds bezoek +  +  +  + + + + +   
Arbeidsongeschikt - -   - -   - - + - + 
Netto inkomen  + + +  +    + -  - 
Frustratie - - -       - + -  
Geen reactie omgeving  -    -   - - +  + 
Huidige leeftijd   +    + +  + -   
Steun nodig gehad bij terugkomst      -  -  -   + 
Terugverlangen naar die tijd -    -     - +   
Voldoening     +  +  + +    
Alleenstaand    - -   -   + -  
Contract voor onbepaalde tijd  +  +        +  
Gepensioneerd    +     +    - 
              
Houder veteranenpas +     +        
Reactie omgeving negatief       -      - 
Wonend anders    -          
Vrouw    +     +     
Deelnemer veteranendag +             
Twee tot drie keer uitgezonden       -   +    
Schaamte             + 
Kameraadschap    +          
Gediend bij marine  +            
Dienst na twee jaar verlaten     -         
Dienstplichtig met contract      +        
Hoofdofficier           +   
Subalterne officier           +   
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Cohort 6 
 Levensgebieden QoL  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot QoL<6 Leven Nbeh 

Potentiele steun + + +  +  + + + + - + - 
Wederzijds bezoek  + + +  + + + + + - +  
Steun nodig gehad bij terugkomst - - - -   - - - - +  + 
Kameraadschap  + + +  + + + + + - +  
Positieve invloed op leven +  +   +     - - - 
Werkloos     - -    - + -  
Alleenstaand    -    -    - + 
Opleidingsniveau  + + -      +    
Terugverlangen naar die tijd    -      -  -  
Schaamte   -  -     -    
Leeftijd bij eerste uitzending   +      +  -   
Vrouw     -  -   -    
Huidige leeftijd        +  +  +  
Lid veteranenorganisatie    + + +        
              
Reactie omgeving negatief           +   
Wonend anders    -     +     
Gepensioneerd     -         
Deelnemer veteranendag     -        - 
Contract voor bepaalde tijd  -           + 
Twee of drie keer uitgezonden        -      
Vier of vijf keer uitgezonden   +           
Netto inkomen     + +        
Voldoening      +        
Feitelijke steun       +       
Frustratie            -  
Arbeidsongeschikt       - -      
Dienst na een jaar verlaten   -           
Dienst meteen verlaten    +          
Reactie omgeving zeer positief           +   
Hoofdofficier    +          
Geen reactie omgeving      +      +  
Reactie omgeving pos + neg            +  
Samenwonend partner + kinderen           - +  
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