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VOORWOORD

Het jaar heeft weinig introductie nodig,
2020. We zijn allemaal, zonder
uitzondering, over de hele wereld,
beproefd en betreuren vele doden en
anderszins getroffenen. We staan stil bij
hen die dierbaren verloren door de
pandemie en bij de mensen werkzaam
in de zorg, die dag in dag uit bezig zijn
geweest en nog steeds bezig zijn, ons
allemaal te beschermen.

We kijken terug op een periode waarin
de sterkeren in deze pandemie offers
hebben gebracht om de zwakkeren te
beschermen. Waar mensen zelfs zo ver
gegaan zijn hun leven, baan en eigen
gevoelens opzij te zetten voor de hele
samenleving. Het lijkt er op dat we weer
uit deze crisis komen, mede door ons
aller inzet.

De parallel met onze doelgroep en het
werk dat zij gedaan hebben, is voor de
hand liggend. Het is goed daar ook bij
stil te staan. 

Na het besef van de omvang van de
ziekte en de impact die deze zou gaan
hebben op ons leven en werken, zijn we
overgeschakeld. Hebben nieuwe
manieren van samen werken en
samenwerken ontwikkeld. De mensen
die zich tot ons wendden voor hulp
hebben we bijgestaan, zo goed en
kwaad als dat ging. Onze zorg- en
hulpverleners zijn daarbij tot aan en
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JOLANDA GEERSSEN, JOSÉ ARISSEN,
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AMANDA SEEGERS
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Weet iemand al of je weer mag
douchen? Of is het nog steeds
alleen maar handen wassen? 
Die agenda die ik met kerst van je
gekregen heb voor 2020……. Heb 

misschien soms zelfs wel tot over de
randen van de eigen veiligheid gegaan. 

Veerkracht is van grote waarde
gebleken. Diezelfde veerkracht die 
we ook bij de veteranen en hun 
relaties willen versterken wanneer 
dat onverhoopt eens nodig zou zijn.
Een belangrijk onderdeel van die
veerkracht is dat we ondanks de
donkere periodes altijd kunnen 
blijven relativeren en daarbij helpt
humor. Daarom heb ik de volgende
vragen voor u:

je het bonnetje nog?

Via deze weg wil ik, namens het
programmabureau LZV en het
Nederlands Veteraneninstituut, onze
dank en diepe waardering uitspreken
voor alle hulp- en zorgverleners die
door deze crisis heen zijn blijven
zorgen voor onze veteranen en hun
relaties. 



MISSIE LZV Het LZV is een civiel-militaire
ketenzorgorganisatie met als doel
veteranen, dienstslachtoffers en hun
dierbaren bij missiegerelateerde
psychische en psychosociale
problemen overal in Nederland de
meest geëigende zorg te bieden.

Dit doet het LZV zo laagdrempelig
mogelijk, met de inzet van moderne,
innovatieve en op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde middelen. 

De coördinatie binnen het LZV is
gericht op eenduidigheid van zorg,
een geborgde, hoge kwaliteit,
continue kennisoverdracht en een
efficiënt en effectief handelen. De
aard van de zorg is eenvoudig waar 

mogelijk en hoog specialistisch indien
noodzakelijk (het stepped care
model).

Het LZV stimuleert het weten-
schappelijk onderzoek en de innovatie
van de eigen behandelmethodieken
op basis daarvan. Kennisverspreiding
is elementair. Het LZV heeft een
laagdrempelige, herkenbare toegang
voor zowel de doelgroep als voor
collegiale informatieverstrekking.
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Sinds 2013 werk ik bij het programma-
bureau LZV, ben veteraan en sinds 2002
uit dienst. Mijn periode als actief dienend
militair beschrijf ik nog altijd liefdevol als
‘the working love of my life’. De verbonden-
heid, passie, het vertrouwen, de inzet en
het diepe verantwoordelijkheidsgevoel
zoals ik dat beleefd heb in dienst, heeft me
geraakt en ik omarm die waarden nog
steeds met warme gevoelens.

Na een rondreis langs diverse banen ben
ik nu in de gelegenheid bij het LZV een
bijdrage te leveren aan het welzijn van
mijn kameraden en collega’s. Ik kan me
inzetten veteranen en hun relaties die
getroffen zijn door hun uitzending te
helpen. Al is dat op afstand, van achter
een bureau, waar ik plannen maak,
vergaderingen bijwoon, begrotingen maak
en brieven schrijf.

I N V L O E D R I J K E
V E T E R A A N *

Veteranenportaal
Het Veteranenportaal is een speciaal
voor veteranen ingerichte
Persoonlijke Gezondheidsomgeving
(PGO) waar zij veilig informatie
kunnen verzamelen en delen over
hulp- of zorgtrajecten, veilig kunnen
communiceren met hulp- en
zorgverleners en andere veteranen,

De herinneringen, het gevoel en de
beleving van mijn periode in dienst
draag ik bij me en vanaf deze plek doe
ik mijn best daarmee ‘invloedrijk’ te
zijn. Vooral door de invloed van
veteranen en relaties op hún zorg te
versterken. 
Zo hebben we dat geleerd; als je wilt
dat iets gebeurt, moet je zelf wat doen!
I am the master of my fate, I am the
captain of my soul. 

Eric Versleijen, beleidsmedewerker LZV
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*Voor de toelichting op de hoofddoelstellingen 2018-2021 van het LZV verwijzen we naar onze website. Hier staat een korte toelichting op
de terminologie. www/lzv-groep.nl/organisatie/definities-eenheid-van-uitdrukking/



waar (op termijn) digitale middelen  
worden aangeboden.

In juni is op beperkte schaal een
doorstart gemaakt met het portaal.
In december is dit weer afgerond,
mede vanwege de verplichte
nieuwe aanbesteding in 2021.
Leerpunten uit de evaluatie worden
in deze nieuwe aanbesteding
verwerkt en meegenomen voor een
vervolg. Communicatie naar de
veteraan en zijn relaties over
mogelijkheden en kansen met een
portaal zijn daarbij belangrijke
succesfactoren.

Ervaringsdeskundig-
heid
Binnen LZV stimuleren we de inzet
van ervaringsdeskundige
veteranen. Daartoe is een
werkgroep opgericht. De werkgroep
heeft het afgelopen jaar het beleid
ontwikkeld voor ervarings-
deskundigen in de keten. Er is
momenteel één ervarings-
deskundige medewerker actief in
de keten. Drie zijn in opleiding.
Begin 2021 staat de eerste
intervisie in samenwerking met de
ervaringsdeskundige medewerkers
van het Reach Out Team gepland.

Februari 2020 begon het
gespecialiseerd maatschappelijk werk
de startbijeenkomst om te komen tot
een onderzoeksvoorstel met de
woorden: Trots, Kans, Professional,
Pionier. 

Met vertegenwoordigers uit onze teams
gingen we op pad om rondom het
thema ‘zorgverlening versterken’ een
onderzoeksvraag te formuleren. Met de
bedoeling het wetenschappelijk kader
te borgen hadden we
samenwerkingsafspraken met Tranzo .
We kwamen voor de subsidieaanvraag
tot de onderzoeksvraag:

Wat is de relatie tussen de vijf
essentiële factoren voor het
gespecialiseerd maatschappelijk
werk binnen het LZV en
empowerment en de kwaliteit van
leven?

Na beoordeling ontvingen wij de vraag  
de aanvraag te herzien. Ondanks dat in
de beoordeling stond, ‘dat er ‘forse
kanttekeningen’ waren voor overgang
naar honorering’, waren wij trots. We
waren toch een stap verder. Door mijn 
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ZORGVERLENING
VERSTERKEN*



Toolkit
ketensamenwerking
De toolkit ketensamenwerking is een
samenhangende, vindbare en
bruikbare set van context-specifieke
modules, webinars, formulieren,
keten-afspraken, etc. Nieuwe
medewerkers, maar ook zij die al
langer binnen het LZV werken, vinden
hier belangrijke informatie en kennis
rond de veteranenketenzorg. De
module Militaire Contextkennis is in
2020 vernieuwd door o.a. samen-
werking met de school voor
vredesmissies van defensie en door
digitaal aanbod te ontwikkelen. De
vernieuwde, digitale module militaire
contextkennis is gevolgd door 30
deelnemers.  Beschreven begeleiding-
en behandelmodules in de LZV-keten
zijn geactualiseerd en beschikbaar
gesteld voor verwijzers via een link op
het documentbeheersysteem, Q-link. 

VEKTOR
Eens in de drie jaar houdt het LZV een
grootschalig klanttevreden-
heidsonderzoek bij alle, bij de LZV
instellingen in zorg zijnde veteranen
en relaties. In 2020 is dit onderzoek
voor het eerst uitgevoerd met een
nieuwe vragenlijst, de VEKTOR. Naast
ervaringen met de begeleiding en
behandeling, meet de vragenlijst ook
uitkomsten van de zorg zoals waar-
genomen door de veteraan en relaties
en de tevredenheid over de verleende
zorg. Aan het onderzoek deden 567
veteranen deel. 

De uitkomsten geven een helder
inzicht in de werking van de
ketenzorg. De uitkomsten en
verschillen in scores bieden een basis
voor vervolg, om de ketensamen-
werking te optimaliseren. De
leerpunten uit dit onderzoek geven
aanleiding voor kwaliteitsverbetering,
verdieping en herhaling van het
onderzoek de komende jaren.

functiewijziging en daarmee wegvallen
van mijn rol als aanjager en pionier
voor het onderzoeksvoorstel, lag het het
schip stil, aan de wal, wachtend op een
nieuwe kapitein die aan boord zou
stappen. 

Nog steeds is de wens van het
gespecialiseerd maatschappelijk werk
heel groot een doorstart te kunnen
maken met het onderzoek. Daarmee
kunnen namelijk belangrijke stappen
worden gezet om de impact van ons
werk zichtbaar te maken, met het
uiteindelijke doel ‘de zorgverlening en
daarmee, de kwaliteit van leven van
onze cliënten, te versterken’. 

Tatiana Robben
Teammanager maatschappelijk werk
Regio Zuid, Nederlands
Veteraneninstituut
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1982/1983: heftige uitzending
Libanon.
1984: ongeval in dienst met
verstrekkende gevolgen.
2005: wederom operatie na een
ongeval.
2006: diagnose chronische PTSS. 

Eigenlijk ben ik meer een verteller dan
een schrijver. Ik begin met een
chronologische opsomming, waardoor
mijn verhaal hopelijk duidelijk is.

En dan? Hoe nu verder? Wat heb ik
nodig, wat is goed voor mij? In huis
zorgen voor rust. Dat is mijn basis, mijn
rustpunt. Wekelijks sporten, om mijn lijf
optimaal te laten functioneren.
Programma’s volgen van de BNMO die
inzicht geven over mijn PTSS.

Op de achtergrond een maatschappelijk
werker die contact onderhoudt. Kijken
naar wat ik wel kan, niet naar wat ik
niet kan. Werk hebben waar ik plezier in
heb. ‘Niets doen’ is voor mij geen optie.
Ik ben geen PTSS, ik heb PTSS!

Toen ik in 2018 wederom een operatie
moest ondergaan met een lange
revalidatie periode, stond die basis
rotsvast. Ik had zelfs een back-up plan
geregeld in Doorn. Daardoor was de
terugval veel minder heftig dan ik
vooraf had verwacht en kon ik opnieuw
herstellen. Dit is mijn idee van
duurzaam gezond zijn.

Jeroen

DUURZAAM
GEZOND ZIJN*

Ontwikkelen modules
Duurzaam gezond zijn
Het thema duurzaam gezond is een
belangrijk onderdeel van de inzet van
het LZV. Meedoen in de maatschappij
naar de beste mogelijkheden van de
veteraan en zijn relaties is daarbij het
oogmerk. Meedoen als medicijn. De
LZV programma’s zoals de contactdag
LZV en webinars zijn gericht ingezet
op dit gedachtegoed. Daarnaast loopt
een onderzoek in het kader van
duurzaam gezond bij het Psychotrau-
macentrum Zuid Nederland. In 2020 is
een projectgroep gestart dat zich in
LZV verband buigt over het
samenstellen van modules om
duurzame gezondheid in de zorg
gericht in te zetten.



de zorg zelf te scoren. Dat geeft input
aan dialoog met de hulpverlener /
behandelaar en stelt veteranen en hun
relaties in staat om eigen voortgang en
beleving te monitoren.

De volledige lijst betreft ruim 40 vragen
en wordt ingezet door de zorgverlener.
i-TRACK is de afgeleide, korte versie met
10 vragen die de veteraan zelf kan
beheren en invullen zo vaak en op ieder
moment dat uitkomt. Voor TRACK is in
het najaar een pilot gestart waarbij
TRACK door de partnerinstellingen als
individueel meet- en gespreks-
instrument in de praktijk wordt getoetst.
Evaluatie en implementatie vindt plaats
in 2021, met en bij de betrokken
partnerinstellingen.

i-TRACK en TRACK
In 2019 zijn de TRACK (Tevredenheid
en Resultaat Als Check voor mijn
Kwaliteit van leven) en de i-TRACK
(korte zelfmonitoring van en voor de
veteraan) ontwikkeld en vastgesteld. 
Met deze instrumenten krijgen zowel
veteraan als hulpverlener beter zicht
op wat door de inzet van de zorg-
verlening verandert, hoe de veteraan
daar zelf een rol in speelt, welke
factoren meer of minder bijdragen
aan herstel en in welke mate de inzet
van zorgmodules/ trajecten
uiteindelijk bijdragen aan meer
gezondheid en kwaliteit van leven.

Ook geeft het veteranen de
mogelijkheid hun tevredenheid over,
ervaringen met en uitkomsten van de 
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Groeien doe je samen!
Sinds jaar en dag zijn we gewend
binnen de keten kennis met elkaar te
delen en samen te werken. Als
behandelaar bij het Traumacentrum
van GGZ Drenthe, één van de keten-
zorgorganisaties van het Landelijk
Zorgsysteem voor Veteranen, doe ik
dat in uiteenlopende situaties,
bijvoorbeeld door een lastige casus te
bespreken met collega’s van andere
specialistische ketenzorgorganisaties
of laagdrempeliger: door contact te
hebben met maatschappelijk werkers
van het Nederlands
Veteraneninstituut, die de wegen
binnen de keten goed kennen.

Kennisverwerving ontstaat vaak juist
ook door buiten de gebaande paden
te treden en verschillende werelden
met elkaar te verbinden. Zelf doe ik
dat door mijn klinische
werkzaamheden te combineren met
het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek. Binnen de keten bestaan
al mooie samenwerkingen door het
uitvoeren van innovatieve,
wetenschappelijke onderzoeken. 

Hoewel het essentieel is om hierin
samen met elkaar op te trekken, zodat
de zorg zich in de hele keten verder
kan ontwikkelen, is het ook een
prachtige manier in contact te komen
met nieuwe partijen en ons zelf te
verrijken met nieuwe inzichten en
expertise. Buiten je eigen instelling en
keten kijken is daarbij dus essentieel. Ik
hoop dat het LZV in de aankomende
jaren ook naar buiten blijft kijken en
zich blijvend laat boeien door nieuwe
dingen, want die zetten ons toch het
meeste aan het denken.

Rick de Haart
GZ-psycholoog, Top Referent
Traumacentrum, GGZ Drenthe
Promovendus, Rijksuniversiteit
Groningen, Eenheid Klinische
Psychologie en Experimentele
Psychopathologie

123 LZV
Samenwerken binnen het LZV heeft
als voordeel dat we van elkaar
kunnen leren en elkaar
kunnen bevragen en helpen. Daartoe
is het van belang dat we weten wie
over welke kennis beschikt en waar
we iemand over kunnen benaderen
wanneer we zoeken naar informatie.
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ONTWIKKELEN
DOOR DELEN*



In de tweede helft van 2020 is
begonnen met het onderzoeken
naar wensen en mogelijkheden om
consultatie binnen het LZV netwerk
te verbeteren, te stimuleren en te
versterken. Vincent van Gogh
instituut (VvGI) heeft in
samenwerking met Adapcare
ervaring opgebouwd met bouw en
succesvolle implementatie van een
tool waarmee consultatie beter
vorm gegeven wordt, vereen-
voudigd wordt en waarbij
waardevolle management-
informatie verzameld kan worden.
In 2021 gaat het LZV het
consultatieprogramma 123LZV op
basis van de bewezen technologie
van VvGI en Adapcare,
implementeren. Projectleiding
wordt geleverd door VvGI.

Internationale
ketenontwikkeling
Warrior Care 20, IIMHL, Europe
Active Nations zijn niet doorgegaan
vanwege COVID-19. Inmiddels is
besloten dat zeker Warrior Care in
2021 wel door gaat. Mogelijk in een
andere vorm (digitaal) dan eerder
bedacht. De koppeling van Warrior
Care met de Invictus Games is
opgeheven.

Kader ketendata voor
onderzoek
Al langere tijd onderzoekt het LZV de
mogelijkheden van een Centrale LZV
Database. Vanuit de
onderzoeksfunctionaris LZV is een
opzet gemaakt over de waarde en de
inzet van een dergelijke database
voor wetenschappelijk onderzoek.
Deze eerste opzet heeft als doel
draagvlak te creëren binnen de
stuurgroep LZV voor een verkenning
naar de voorwaarden voor en
inrichting van de Centrale LZV
Database (datawarehouse). De
verkenning naar de voorwaarden
gaan door in 2021. 

R&D
onderzoeksvoorstellen
Er zijn vier onderzoeken gestart in
2020. De uitkomsten van deze
onderzoeken worden verwacht in
2021. Enige vertraging is te
verwachten als gevolg van COVID.
Twee van deze voorstellen hebben
een looptijd van 2 jaar en een
verwachtte oplevering in 2022. Er zijn
ook vijf nieuwe aanvragen ingediend. 
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PROBEL:  Verbeterde voorspelling
van uitkomsten van behandeling
door metingen op verschillende
domeinen.
Families in the Frontline: Betrekken
van relaties bij het herstel van de
veteraan en zijn gezin.
Duurzaam Beter: Optimalisering van
kwaliteit van zorg van veteranen met
uitzend-gerelateerde klachten
zonder behandelherstel.

Langlopende
onderzoeken
De in 2018 opgestarte onderzoeken
lopen door tot in 2022. We constateren
dat in 2020 bij alle onderzoeken
vertraging is opgelopen die rechtstreeks
toe te wijzen is aan de beperkingen die
vanwege de COVID-19 pandemie
opgelegd zijn.

Verdiepingsonderzoek: Veteraan
hoe gaat het met u? ;
Reconsolidation: a new
intervention towards combat-
related PTSD;
Gehoord: Voelt de veteraan zich
beter gehoord door het positieve
gezondheidsgesprek? ;
Going back with a mission –
interdisciplinair onderzoek naar
de impact en betekenis van
terugkeerreizen op veteranen
naar voormalig Joegoslavië.

Daarvan zijn al twee gehonoreerd na
appreciatie. Deze onderzoeken
starten in 2021. 

De in 2020 gestarte onderzoeken
zijn:

De projecten geven invulling aan de
LZV Onderzoeksagenda.
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In 2020 is veel tijd geïnvesteerd in
het fuseren van de zes partijen
waaruit het Nederlands
Veteraneninstituut is samengesteld.
Dat bleek niet altijd eenvoudig,
mede vanwege de beperkingen door
de pandemie. Toch kijken we terug
op een succesvolle samenvoeging.
We zijn van start, met een structuur,
met mensen die samen kunnen en
willen werken, met gedeelde
hartstocht voor ons werk en onze
doelgroep. 

Aan het einde van 2020 bleek wel dat
deze middelen niet eindeloos
vervangend zijn voor persoonlijk
contact. Het effect neemt af wanneer
dit de enige manier is van elkaar
ontmoeten. Daarmee constateren we
dat onze banden opgerekt zijn en dat
elkaar ontmoeten weer hoog boven
onze lijst staat. Door echte
ontmoetingen versterken we opnieuw
onze samenwerking en kijken we terug
op een periode waar die warme band
van groot belang is gebleken. We
hebben voldoende flexibiliteit en
vertrouwen getoond deze tegenslag te
overwinnen. We zijn sterk en samen
gebleven. De keten ongebroken,
ongeslagen. Het is wel tijd voor
onderhoud. Gelukkig krijgen we steeds
meer mogelijkheden daar aandacht aan
te besteden.

GOVERNANCE

De pandemie en de maat-
regelen die getroffen zijn om de
impact zo beheersbaar mogelijk
te houden, hebben de werk-
zaamheden van nagenoeg alle
mensen in de samenleving
geraakt. We werden nood-
gedwongen op afstand van
elkaar geplaatst. Geconfron-
teerd met uitdagingen ons werk
zo in te richten dat we onze
veteranen en hun relaties nog
konden bedienen, zijn we
overgeschakeld op andere
manieren elkaar te ontmoeten.
Videoconferencing is daarbij
een belangrijke lifeline
gebleken. Digitale technieken
voor het ondersteunen van zorg
hebben hun waarde bewezen.

COVID-19
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Er staan nog veel grote veranderingen,
projecten en aanpassingen op stapel.
Eén van die ingrijpende projecten is
een verdergaande integratie van de
zorgketen-partijen binnen het
Nederlands Veteraneninstituut. Die
integratie moet leiden tot een
verbeterde samenwerking, afstemming
en aansluiting tussen de verschillende
partijen in de zorgketen, eerst binnen
het Nederlands Veteraneninstituut,
later zeker ook met de andere
ketenpartners. Onze veteranen en hun
relaties profiteren daar van.

OVERI GE
ONTWI KKELI NGEN



FI NANCI EN
2020

1.937.176
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1.814.387

Onderzoeken 285.476 304.302

Programmakosten

Apparaatskosten

907.500

449.200

849.992

447.091

BEGROOT UITGAVEN

R&D onderzoek 150.000 120.000

Projecten 145.000 93.002



Instroom keten via Veteranenloket - BAP 

Waarvan vrouwelijke veteranen
 
Zij-instroom  

Gemiddelde caseload 1e lijn 
 
Gemiddelde caseload 2e lijn   

Uitstroom keten 'Drop out'  

Melding bij klachtenfunctionaris LZV

Gemiddelde toegangstijd 1e lijn

Gemiddelde toegangstijd 2e lijn

Zij-instroom zijn verwijzingen buiten het Veteranenloket om, veelal via
de huisarts. Ketenafspraak is om deze veteranen met hun instemming
alsnog aan te melden bij het loket.

Sommige 2e lijns instellingen zijn niet in staat geweest om het hele
jaar door de treeknorm toegangstijd te halen. Indien deze
overschreden werd in een maand zijn maatregelen getroffen dit z.s.m.
weer recht te trekken. Gezien de bredere problematiek van de GGZ
rond wachttijden is dat niet altijd onmiddellijk mogelijk.

DASHBOARD LZV 2020

581

80 
 
168 

1729
 
1054

13

7

<10 werkdagen

6-7 weken
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 Invictus
Out of the night that covers me,

Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

 
In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

 
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,

And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

 
It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

 

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

 
(085) 48 52 000

www.lzv-groep.nl
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