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Uitnodiging voor onderzoek 

Wilt u onderzoek doen ter verbetering van de zorg aan en gezondheid van post actieve veteranen met 

uitzendgerelateerde problematiek? Dan helpen wij u graag. Deze Agenda geeft aan waar de komende jaren 

vanuit het LZV de onderzoeksprioriteiten liggen. Wij nodigen nationale en internationale onderzoekers binnen 

en buiten de keten uit met voorstellen te komen die de kwaliteit en effectiviteit van de zorgketen verhogen.  

Introductie 

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een samenwerkingsverband van civiel-militaire 

zorgorganisaties. Samen vormen deze organisaties een zorgketen die streeft naar de meest geschikte zorg 

voor post actieve veteranen en hun gezinnen bij missiegerelateerde psychische - en psychosociale 

problematiek. De keten levert hulpverlening, ondersteuning en zorg. Voor de leesbaarheid van dit document 

scharen we deze activiteiten onder de noemer ‘zorgverlening’ en de professionals die deze diensten leveren 

onder de noemer ‘zorgverlener’.  

Mensen met een bijzondere ervaring 

Het merendeel van de veteranen ziet met trots terug op hun inzet bij militaire operaties en uitzendingen, maar 

desondanks kunnen in de periode na dienstverlating toch psychische en/of lichamelijke klachten optreden. 

Veteranen zijn mannen en vrouwen met een bijzondere ervaring die zich onderscheiden ten opzichte van de 

algemene bevolking en andere beroepsgroepen op basis van hun militaire vorming, hun inzet tijdens de 

missie, de transitie terug naar de burgermaatschappij en de eventuele ontwikkeling van 

gezondheidsconsequenties tijdens de uitoefening van hun vak.  

Doel LZV Onderzoeksagenda 

Om veteranen en hun gezinnen de meest geschikte zorg te kunnen bieden, onderzoekt en verbetert het LZV 

de eigen werkwijzen continu. Wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis die dat onderzoek 

oplevert helpt daarbij. Om dit te faciliteren, ontwikkeld het LZV Programmabureau iedere vier jaar met de 

keten de LZV Onderzoeksagenda. Deze agenda geeft intern (binnen de keten) sturing aan 

onderzoeksprioriteiten. De agenda wil praktijk en onderzoek samenbrengen om samen te werken aan 

innovatieve zorg. 

Opzet 

De LZV Onderzoeksagenda kent vier Onderzoeksprioriteiten die voortkomen uit de Strategische Doelen van 

het LZV Meerjarenplan 2018 – 2021 Samen sturen naar gezondheid. In punt 2 t/m 5 komen deze prioriteiten 

aan bod; per prioriteit volgt een definitie (   ), een toelichting (   ) en een of enkele vraagstukken (   ). 

Het LZV nodigt onderzoekers uit om onderzoeksvoorstellen te schrijven die antwoord geven op deze 

vraagstukken binnen het LZV. Bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel dienen onderzoekers rekening te 

houden met enkele Uitgangspunten (punt 6). Tot slot geeft punt 7 aan via welke procedure een onderzoeker 

zijn of haar onderzoeksvoorstel indient voor aanvraag financiering vanuit het Ministerie van Defensie. 
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Onderzoeksprioriteiten 

1. De veteraan is invloedrijk 

  Definitie  

Een Invloedrijke Veteraan heeft eigen regie over zijn of haar zorg- en hersteltraject. De verwerving van eigen 

regie is een proces waarbij de veteraan met de zorgverlener samenwerkt op basis van shared decision 

making en eigen verantwoordelijkheid. 

  Toelichting 

Veteranen willen gehoord en betrokken worden in de besluitvorming van hun zorgtraject¹ ². Desondanks 

participeren ze onvoldoende in de zorg³. Dit is een gemis want participatie zorgt voor betere aansluiting bij de 

zorgbehoeften, wensen, en verwachtingen, een grotere patiënttevredenheid, betere relatie tussen 

zorgverlener en hulpvrager en lagere behandelkosten⁴ ⁵ ⁶. 

Een invloedrijke veteraan komt samen met de zorgverlener tot een zorg keuzeaanbod dat het beste past bij 

zijn of haar hulpvraag, doelen, voorkeuren, waarden en persoonlijke situatie. Waarbij de zorgverlener 

onpartijdig advies levert over alle voor- en nadelen per behandeling. Op basis van deze mogelijkheden ligt de 

regie bij de veteraan om zijn of haar zorgtraject zelf in te richten⁷. Hierbij bepaalt de veteraan wie welke zorg 

verleent en op welke manier dit gebeurt⁸.  

Eigen regie geeft veteranen meer eigenaarschap (inrichting eigen leven en keuzen), eigen kracht 

(empowerment; vermogen zelf te beslissen), en motivatie (door participatie te maximaliseren)⁹ ¹º. Het 

verwerven van regie is een proces(doel) waar actief naar wordt gewerkt gedurende een zorgtraject¹ ¹¹.  

Zo werken we naar een invloedrijke veteraan die zelf eigenaar en hoofdverantwoordelijke is voor de inzet van 

zijn of haar herstelproces. 

  Vraagstuk 

1. Hoe bevorderen we de eigen regie van veteranen en shared decision making in het kader aan 

effectievere en efficiëntere ketenzorg? 
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2. Streven naar Duurzaam Gezond Zijn 

  Definitie  

Duurzame Gezond Zijn is een optimale balans tussen mogelijkheden en beperkingen. Indien het herstel van 

(psychosociale) klachten en problematiek niet haalbaar is, staat het leiden van een goed leven in de ogen van 

de veteraan centraal.  

  Toelichting 

Veel veteranen profiteren van de traditionele stoornisgerichte richtlijnaangeraden aanpak¹² ¹³. Toch blijft een 

derde tot de helft van de veteranen met uitzendgerelateerde pathologie na behandeling worstelen met 

stoornissen en klachten¹² ¹³ ¹⁴. Voor hen blijkt het volledig genezen van klachten en beperkingen niet 

mogelijk¹⁵.  

Er is behoefte aan een herdefiniëring van het concept gezondheid waarbij de focus ligt op het bevorderen van 

gezondheid én welzijn over de centrale levensdomeinen (mentaal, lichamelijk, zingeving, dagelijks 

functioneren, sociaal maatschappelijk participeren en kwaliteit van leven¹⁶). Gezondheid wordt dan 

beschouwd als de dynamische balans tussen mogelijkheden (draagkracht) en beperkingen (draaglast)¹¹ ¹⁶. De 

dynamische balans houdt in dat veteranen met een chronische ziekte of klachten in staat zijn hun leven in te 

richten op een wijze waar dat hen in staat stelt in eigen ogen een tevreden, volwaardig en/of zinvol leven te 

leiden¹⁵. Het herwinnen van de gezondheid is daarbij niet per se een doel op zich, maar een middel om een 

dergelijk leven te leiden¹⁵. Deze herdefiniëring van gezondheid biedt aanknooppunten om naast 

stoornisgericht (psychisch), ook lichamelijk, persoonlijk en maatschappelijk herstel te bevorderen.  

Zo streven we er als keten naar te genezen waar mogelijk, en het herstellen van een goed of zinvol leven 

wanneer genezing niet haalbaar is. 

  Vraagstuk 

2. Welke niet-klachtgerichte aanvullende interventies zijn van waarde voor het LZV om de duurzame 

gezondheid van veteranen te bevorderen?  
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3. Zorgverlening versterken 

  Definitie  

Het versterken van de zorg, ondersteuning en hulpverlening is het proces waarin de keten met elkaar vaststelt 

wat de meest effectieve en efficiënte zorg is in de vorm van zinnige, zuinige en zorgzame zorg. Op basis van 

ervaring, tevredenheid en werkzaamheid.  

  Toelichting 

We leave no one behind. Zolang niet iedere veteraan hersteld van uitzendgerelateerde problematiek is er een 

aanhoudende behoefte om de effectiviteit en efficiënte van de zorg en het zorgsysteem te verbeteren op het 

gebied van preventie, genezing en herstel¹⁷ 

De nadruk binnen deze prioriteit ligt op het aantoonbaar maken en vergroten van de effectiviteit van de 0e en 

1e lijn. Deze lijnen zijn op het gebied van onderzoek van oudsher onderbelicht ten opzichte van de 2e lijn. 

De effectiviteit van de zorgverlening kan verbeterd worden door de ontwikkeling en inzet van innovatieve 

psychologische, farmaceutische en eHealth interventies. Door verbetering van bestaande interventies, en 

door de ontwikkeling van een behandelaanbod gericht op de specifieke problematiek en behoeften van 

veteranen en zijn of haar gezin (matched care). Een veelbelovende route om de huidige interventies 

effectiever te maken is de inzet van personalised medicine als de opvolger van evidence based medicine¹⁸ ¹⁹ 

²º. 

Efficiëntie betreft de doelmatigheid van de zorg. Daarbij draait het om de het beste gebruik van het 

beschikbare zorgaanbod om een bepaald doel te bereiken. De zorg binnen het LZV is opgebouwd in een 

stepped care aanbod waarbij de keten de veteraan mogelijkheden biedt om zijn of haar zorg op basis van 

behoefte en problematiek op of af te schalen tussen de zorglijnen (0e, 1e, 2e) en nazorg. Stepped care is 

afhankelijk van een goede afstemming tussen de diverse ketenzorglijnen. Bij onvoldoende afstemming, 

informatieoverdracht en rolonduidelijkheid, is het risico op inefficiëntie groot¹¹. 

  Vraagstuk 

3. Hoe bevorderen we de doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het 

ketenzorgsysteem?  
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4. Moral injury 

  Definitie  

Moral Injury betreft de voortdurende psychologische, biologische, gedragsmatige en sociale weerslag van het 

zelf verrichten van, niet kunnen voorkomen van, of getuige zijn van, handelingen waarin diep gewortelde 

morele overtuigingen en verwachtingen worden geschonden²¹. 

  Toelichting 

Moral injury is een concept dat in de jaren negentig is ontwikkeld naar aanleiding van de problemen van 

Vietnamveteranen in de VS. Moral injury ontstaat doordat de betrokkene existentiële vragen stelt bij wat hem 

of haar is overkomen of wat hij of zij waarneemt. Een dergelijke morele verwonding kan veroorzaakt worden 

doordat iemand getuige of pleger is geweest van handelingen die zijn of haar eigen diep verankerde morele 

opvattingen schenden, of doordat iemand niet in staat is geweest om dergelijke handelingen te voorkomen²². 

Deze ontwrichting komt tot uiting in intense schuld- en schaamtegevoelens welke vaak leiden tot een vorm 

van morele identiteitsverwarring en gevoelens van sociale isolatie en vervreemding bij teruggekeerde 

veteranen. Onderzoek naar Moral Injury is bij uitstek relevant voor veteranen vanwege de niet-alledaagse 

context waarin ze zich begeven op missies. Nederlandse militairen gaan op peace keeping en enforcement 

missies. Binnen deze context moeten ze onder intense (tijds)druk beslissingen nemen die bepalend kunnen 

zijn voor leven en dood. De gevolgen van deze ingrijpende morele beslissingen voor de gezondheid en het 

welzijn van veteranen wijken daarmee af van de gevolgen van meer gangbare ingrijpende gebeurtenissen in 

het dagelijks leven in de algemene bevolking. 

  Vraagstuk 

4. Welke rol speelt Moral Injury in het ontstaan, beloop en herstel van uitzendgerelateerde problematiek?  
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Uitgangspunten voor onderzoeksvoorstellen 

Ieder keten-relevant onderzoeksvoorstel dient - zo veel mogelijk - de volgende uitgangspunten in acht te 

nemen bij de uitwerking. Het onderzoeksvoorstel: 

1. is specifiek toegeschreven naar en relevant voor veteranen, en/of hun systeem (partner, kinderen, 

ouders, naasten) 

2. betrekt veteranen en waar van toepassing hun systeem in de uitvoering van het onderzoek 

(bijvoorbeeld met een klankbordgroep) 

3. wordt bij voorkeur uitgevoerd door meerdere ketenpartners, ieder met duidelijke rol, bijdrage, 

gescheiden budget en samenwerkingsovereenkomst 

4. betrekt waar mogelijk keteninstellingen zonder onderzoeksfaciliteiten bij de opzet en uitvoering 

5. promoot bij voorkeur onderzoek binnen de 1e lijn en/of verstevigt de samenwerking tussen de 1e en 

2e lijn van het LZV  

6. hanteert het voor de LZV ketenzorg ontwikkelde TRACK instrument naar zorgervaringen, 

tevredenheid en uitkomsten, waar van toepassing. 

Financieringsroute I. Indienen van onderzoeksvoorstellen bij het 

ministerie van Defensie 

Jaarlijks stelt het ministerie van Defensie 500.000 euro beschikbaar om via onderzoek de kwaliteit van zorg 

binnen de LZV keten te verbeteren. Als u een onderzoeksvoorstel heeft dat antwoord wil geven op een vraag 

uit deze onderzoeksagenda en u wilt voor de uitvoering van dat voorstel financiering, dan dient u de volgende 

procedure te volgen: 

1. De LZV keten-aanvrager dient zijn of haar onderzoeksidee in bij de portefeuillehouder ‘Onderzoek’ 

van het LZV programmabureau (Joris Haagen; jfg.haagen@lzv-groep.nl). Gebruik hiervoor het 

formulier Vooraanmelding onderzoek. De portefeuillehouder legt het idee voor aan de 

Wetenschappelijke Commissie voor Afstemming en Advies (WCAA). Dien u aanvraag 4-3 weken 

van tevoren in vóór de PACO deadline.  

2. De WCAA adviseert het LZV Programmabureau en aanvrager over de inhoudelijke relevantie, 

methodologische kwaliteit, doelgroep belasting en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel.  

3. De aanvrager dient het projectidee in bij Directeur Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ), Divisie 

Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). Postadres: Postbus 90004, 3509 AA Utrecht; E-mail: 

secretariaat.dcpz@mindef.nl. DPOD beoordeelt of het onderzoeksidee past binnen de Defensie 

Onderzoeksagenda Veteranenzorg.  

Zie ook: https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/onderzoeksagenda-veteranenzorg  

4. Bij positieve beoordeling legt DCPZ het onderzoeksidee voor aan de Raad voor civiel-militaire Zorg 

en Onderzoek (RZO), als adviseur van het ministerie. Deze raad laat zich adviseren door haar 

Programma-adviescommissie Onderzoek (PACO). 

5. De PACO accrediteert en adviseert de RZO over de haalbaarheid, (onderzoeks)belasting voor 

veteranen, en de methodologische kwaliteit van het onderzoeksidee. De PACO adviseert, maar 

accrediteert niet, met betrekking tot de inhoudelijke relevantie.  

6. De RZO adviseert DCPZ omtrent het onderzoeksidee. 

7. Bij goedkeuring van het DCPZ, stelt DCPZ de aanvragers van het idee in de gelegenheid een 

uitgewerkt onderzoeksvoorstel in te dienen.  

8. De LZV keten-aanvrager dient zijn of haar uitgewerkte onderzoeksvoorstel in bij de 

portefeuillehouder ‘Onderzoek’ van het LZV programmabureau (Joris Haagen; jfg.haagen@lzv-

mailto:secretariaat.dcpz@mindef.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/onderzoeksagenda-veteranenzorg
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groep.nl). De portefeuillehouder legt de uitwerking voor aan de Wetenschappelijke Commissie voor 

Afstemming en Advies (WCAA). Dien uw uitwerking 4-3 weken van tevoren in vóór de PACO 

deadline.  

9. De WCAA adviseert het LZV Programmabureau en aanvrager over de inhoudelijke relevantie, 

methodologische kwaliteit, doelgroep belasting en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel.  

10. De aanvrager dient het uitgewerkte voorstel in bij Directeur Dienstencentrum Personele Zorg 

(DCPZ), Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). Postadres: Postbus 90004, 3509 AA 

Utrecht; E-mail: secretariaat.dcpz@mindef.nl. DPOD beoordeelt of het onderzoeksidee past binnen 

de Defensie Onderzoeksagenda Veteranenzorg.  

11. De PACO accrediteert en adviseert de RZO over de haalbaarheid, (onderzoeks)belasting voor 

veteranen, en de methodologische kwaliteit van het uitgewerkte voorstel. De PACO adviseert, maar 

accrediteert niet, met betrekking tot de inhoudelijke relevantie.  

12. Na honorering of afwijzing van het onderzoeksvoorstel informeert het DCPZ de aanvrager.  

13. De onderzoeker informeert het LZV Programmabureau 2x per jaar over de voortgang van het 

gehonoreerde onderzoeksvoorstel. 

 

Financieringsroute II. Indienen LZV R&D aanvragen 

Het ministerie van Defensie onderkent en onderschrijft het belang van kortdurend praktijkgericht onderzoek ter 

verbetering van de ketenzorg van het LZV aan veteranen en hun systeem en stelt daarom vanaf 2019 jaarlijks 

150.000 euro R&D budget beschikbaar aan het LZV. Het Dagelijks Bestuur LZV wordt daarbij aangemerkt als 

opdrachtgever.  

1. Er is jaarlijks een moment voor het indienen van voorstellen. Zie voor datum https://www.lzv-

groep.nl/r-d-budget/    

2. De aanvrager dient zijn of haar onderzoeksidee in bij de portefeuillehouder ‘Onderzoek’ van het LZV 

programmabureau (Joris Haagen; jfg.haagen@lzv-groep.nl). Gebruik hiervoor het formulier 

‘’Aanvraagformulier’’ LZV R&D budget onderzoek (zie formulier op pagina:  

https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/). 

3. De Functionaris Onderzoek toetst of de voldoet aan de doelen en criteria voor de inzet van R&D 

gelden (zie pdf ‘R&D procedures’ op pagina https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/); 

4. De portefeuillehouder legt het idee voor aan de Wetenschappelijke Commissie voor Afstemming en 

Advies (WCAA), voor een appreciatie-advies op basis van: 

a. relevantie en verwachte opbrengsten 

b. haalbaarheid 

c. kwaliteit  

d. originaliteit  

5. De WCAA stuurt het appreciatie-advies naar het Dagelijks Bestuur van het LZV en voorziet de 

aanvraag met een van de volgende oordelen: 

a. positief (voorstel tot honorering); 

b. negatief (voorstel tot verwerping); 

c. aanscherping (voorstel aanpassen en honoreren bij tevredenheid). 

6. Functionaris Onderzoek LZV zorgt voor verspreiding onder de WCAA en bewaakt tijdige behandeling 

van de aanvraag; 

7. Het DB van het LZV Programmabureau neemt een voorgenomen besluit over toekenning van R&D 

gelden en deelt dit besluit met de LZV Stuurgroep; 

8. LZV Stuurgroep leden hebben het recht om namens de instelling die ze vertegenwoordigen binnen 

14 kalenderdagen bezwaar aan te tekenen; 

9. DB LZV Programmabureau neemt vervolgens het formele besluit over al dan niet toekennen van 

R&D gelden;  

mailto:secretariaat.dcpz@mindef.nl
https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/
https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/
https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/
https://www.lzv-groep.nl/r-d-budget/
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10. Functionaris Onderzoek informeert de aanvragers over de beslissing; 

11. Aanvragers worden, wanneer daartoe besloten is, in de gelegenheid gesteld een rebuttal te 

schrijven; 

12. De WCAA adviseert het Dagelijks Bestuur LZV over de rebuttal; 

13. Het Dagelijks Bestuur LZV beslist definitief namens het LZV op basis van rebuttal; 

14. Het Dagelijks Bestuur LZV informeert de LZV Stuurgroep over het besluit (ter kennisgeving); 

15. Functionaris Onderzoek informeert de aanvragers over het besluit; 

Beoogde looptijd van appreciatie, honorering, tot overheveling budget: juni tot en met september 
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Appendix - Opbrengsten voorgaande LZV Onderzoeksagenda 

Vanuit de voorgaande LZV Onderzoeksagenda 2016 - 2019 zijn drie ingediende projectvoorstellen 

gehonoreerd. 

Families in the Frontline 
The negative influence of PTSD and more specifically deployment-related PTSD on family relationships has 

been well documented. Despite this fact, there is a dearth of empirically supported parenting programs 

addressing family functioning and PTSD within veteran populations. In particular, Interventions that are 

tailored to the needs of veteran families are relatively new and under-studied. This research will investigate 

the effectiveness of two parenting programs addressing family functioning and PTSD within the Dutch veteran 

population. After Deployment, Adaptive Parenting Tools (ADAPT) targets the improvement of parenting skills 

and emotion regulation. Multi-family therapy (MFT) targets behavioural changes in family members through a 

mentalization based model. In this intervention study we use a randomized controlled trial (RCT) in a parallel 

design to study the effectiveness of both ADAPT (N = 45) and MFT (N = 45) in comparison to treatment as 

usual (N = 45 for each condition), and a controlled trial (CT) to study the effectiveness between ADAPT and 

MFT. This research will add to the evidence for parenting programs designed for veteran families and opens 

up the possibility to develop a stepped-care model for family interventions for veterans in the Netherlands. 

 

Kernwoorden Gezinsfunctioneren, ouderschap, interventie  

Hoofdaanvrager Psychotraumacentrum Zuid-Nederland 

Looptijd 2018 – 2021 

PROgnostiek in de Behandel Evaluatie van het Landelijk zorgsysteem 

voor veteranen – PROBEL  
Sinds geruime tijd is in Nederland aan een goede infrastructuur gebouwd voor zorg voor veteranen met een 

PTSS en wordt hooggekwalificeerd onderzoek gedaan waarbij kennisopbouw op het gebied van 

psychodiagnostiek, neuropsychologie en psychofysiologie groot is. Er wordt echter nog onvoldoende gebruik 

gemaakt van de kennis betreffende het voorspellend vermogen van deze parameters voor een succesvolle 

behandeling. Om een optimale behandelinterventie uit te voeren voor veteranen met PTSS is het belangrijk 

goed inzicht te krijgen in die factoren die bijdragen aan een succesvolle behandeluitkomst. Om een antwoord 

op deze vraag te geven zal een multicenter-studie met 180 veteranen van het Landelijk Zorgsysteem voor 

Veteranen worden uitgevoerd. Over een behandelperiode van 12 maanden zal worden getoetst in hoeverre 

de behandeluitkomst in termen van de ernst van PTSS-klachten, depressie en het sociaal-maatschappelijk 

functioneren voorspeld kan worden. Hiertoe worden specifieke functiegerichte metingen verricht binnen drie 

functiedomeinen, te weten psychodiagnostiek, neuropsychologie en psychofysiologie. De verwachting is dat 

uitkomsten van deze metingen kunnen bijdragen tot gerichtere behandeling, een toegevoegde waarde hebben 

voor een behandelstrategie op maat en uiteindelijk een beter behandelresultaat. 

 

Kernwoorden Diagnostiek, behandeluitkomst voorspellers, functiegericht  

Hoofdaanvrager Stichting Centrum ’45  

Looptijd 2018 – 2022 
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Duurzaam Beter: Optimalisering van kwaliteit van zorg van veteranen 

met uitzendgerelateerde klachten zonder behandelherstel  
Ongeveer een derde van de veteranen met uitzendgerelateerde psychopathologie, die in behandeling zijn 

voor uitzendgerelateerde psychosociale klachten, profiteren niet of onvoldoende van empirisch-bewezen 

behandelingen. Een meerderheid blijft jaren in therapie zonder klachtenreductie, met nadelige individuele en 

maatschappelijke gevolgen. Er is behoefte aan inzicht in potentiële factoren die leiden tot uitblijven van 

herstel, en aan het identificeren van de blinde vlekken in de zorg(behoeften) van deze groep. Via een 

kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, bestaande uit een literatuurstudie, etnografisch onderzoek, 

dossieronderzoek, focusgroepen, en vergelijkend onderzoek, worden de leefwereld, levenstevredenheid op 

diverse levensgebieden, en doorlopen zorgtraject van deze veteranen gedocumenteerd, en begrepen middels 

het concept sociale ecologie. Het perspectief van de veteraan staat hierin centraal. Met deze kennis worden 

aanbevelingen opgesteld hoe de (na)zorg geprogrammeerd kan worden om beter aan te sluiten bij de context 

en behoeften van veteranen, en hun thuisfront, met onvoldoende herstel door conventionele therapie. Er 

wordt gezocht naar een invulling van zorg die zowel klacht- als herstelgericht is, waarbij nadruk ligt op het 

verhogen van de kwaliteit van leven. Het betreft een vierjarig promotietraject.  

 

Kernwoorden Sociale ecologie, kwaliteit van leven, herstelgerichte zorg 

Hoofdaanvrager Stichting Centrum ’45  

Looptijd 2018 - 2022 

 

 


