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Duurzame Gezondheid: De klacht voorbij 

Sommige veteranen worstelen na militaire uitzending met klachten en stoornissen. Doorgaans zijn deze 
problemen goed te behandelen met evidence-based interventies. Maar soms is dat niet voldoende en 
blijven veteranen problemen houden. Volledige genezing in de traditionele zin is dan wellicht niet mogelijk. 
Veteranen staan dan voor de uitdaging om te leren omgaan met klachten. De veteraan is echter meer dan 
de som van de klachten. Zijn of haar gehele leefwereld is van invloed op de gezondheid en de kwaliteit van 
leven. De opgave is eventuele resterende problemen een plek te geven in het dagelijks functioneren en de 
kwaliteit van leven via diverse levensdomeinen, zoals het sociaal functioneren en de invulling van de dag 
met zinvolle activiteiten te bevorderen. Tegelijkertijd is het belangrijk de (uiteenlopende) behoeften van 
veteranen op het gebied van zorg en ondersteuning, en erkenning en waardering te begrijpen zodat 
gepaste hulp kan worden geboden. 

Over deze thematiek gaat de conferentie ‘Duurzame gezondheid: de klacht voorbij’, georganiseerd door 
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en het Nederlands Veteraneninstituut. Wij nodigen u van 
harte uit deel te nemen, te leren van en te discussiëren over nieuwe initiatieven en perspectieven om de 
gezondheid van veteranen duurzaam te bevorderen.  

Over deze Onderzoekersdag 

De Onderzoekersdag is bedoeld als platform voor beleidmakers en onderzoekers om kennis te delen, 
elkaar te inspireren, en te netwerken. Dit doen we door inhoudelijk in te gaan op recente 
onderzoeksuitkomsten, praktische toepassingen met een wetenschappelijke onderbouwing, verhalen delen 
van veteranen en door onderzoekers uit te dagen om hun innovatieve onderzoeksideeën te delen.  

Over het programma 

We starten om 12.00 met een inloop met lunch. Om 13.00 is de formele opening van de Onderzoekersdag 
door dagvoorzitter. De Onderzoekersdag duurt tot 16.30, waarna er gelegenheid is om te netwerken en na 
te praten onder het genot van een hapje en drankje.  
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Programma 
 
 
12.00   Ontvangst & Lunch 
 
 
13.00    Opening door de dagvoorzitter   
    Prof. dr. Rolf Kleber 
 
13.05   Welkomstwoord door de voorzitter van het LZV  
    Kol-arts Berend Berendsen 
 
Begrijpen 
 
13.20  Een uitdagende missie: het ondersteunen van veteranen met uitzendgerelateerde 

problematiek 
    Dr. Alieke Reijnen 
 
13.40   Dutchbat III 25 jaar na dato: Over erkenning, waardering, zorg en steun  
    Dr. Ilse Raaijmakers  
 
14.00   Sterk genoeg worden voor je missie 
    Alex Spanhak (Kapitein B.D) 
 
14.20   Koffiepauze  
 
 
Handelen 
 
15:00  Back with a mission: Het belang en de betekenis van terugkeerreizen 

 Dr. Siri Driessen  
 
15.20  DGI Defensie: Ontwikkelingen rondom leefstijlcoaching  

Dr. Fenna Leijten 
 
15:40   Empowerment & Herstel: 7ROSES  

Eva Heezemans  
 

Vernieuwen 
 
16:00  Pitching for innovation: nieuwe onderzoeksideeën 
  Onderzoekers strijden om de prijs ‘beste onderzoeksidee 2021’ 
 
16:20  Stemmen & Prijsuitreiking 
 
 
16:30 Afsluiting & Start netwerkborrel  
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Lezingen 
 
Een uitdagende missie: het ondersteunen van veteranen met uitzendgerelateerde problematiek 
Dr. Alieke Reijnen 
Sommige veteranen zoeken geen hulp voor uitzendgerelateerde problemen of klachten. Andere veteranen 
doen er jaren over voordat zij hulp zoeken en doen dat op initiatief van iemand uit hun omgeving. Zij 
hebben een manier gevonden om met de problemen of klachten om te gaan. Het traject vanaf het ontstaan 
van problemen tot het zoeken en vinden van passende hulp of zorg kan een langdurig en complex proces 
zijn. Aan de hand van interviews met veteranen hebben wij factoren in kaart gebracht die van invloed zijn 
op de uiteindelijke beslissing om wel of geen hulp te zoeken. Toch vindt niet iedere veteraan de juiste hulp 
die ook tot herstel of genezing leidt en moet soms op een andere manier invulling gegeven worden aan 
een tevreden en zinvol leven. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het bevorderen van 
hulpzoekgedrag een uitdagende missie is. 
 
Dutchbat III 25 jaar na dato: Over erkenning, waardering, zorg en steun 
Dr. Ilse Raaijmakers 
In juli 1995 eindigde de missie van Dutchbat III met de inname van de enclave Srebrenica door het 
Bosnisch-Servische leger. De Bosnische Serviërs vermoordden vervolgens meer dan 8.000 Bosnische 
moslims. Vijfentwintig jaar na hun uitzending leven de ervaringen in Srebrenica nog sterk bij de ongeveer 
850 veteranen van Dutchbat III. Met het onderzoek Focus op Dutchbat III (2020) zijn de ervaren 
problemen, de behoefte aan zorg, erkenning en waardering, en de veerkracht bij Dutchbat III-veteranen en 
hun naasten in kaart gebracht. In haar presentatie zal Ilse de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 
Focus op Dutchbat III (2020) presenteren met bijzondere aandacht voor het thema erkenning en 
waardering. 
 
Sterk genoeg worden voor je missie 
Alex Spanhak (kapitein B.D)  
Kapitein (B.D.) Alex Spanhak is veteraan en ruim 8jaar actief  als coach zorgmijders aan het werk bij het 
Veteraneninstituut (inmiddels het Nederlandse Veteraneninstituut). Hierdoor heeft hij een bepaald beeld 
gekregen over het hoe en waarom de zorg door een aantal veteranen word vermeden. Door deze 
ervaringen te koppelen aan zijn militaire verleden en inzicht hoopt hij samen te kunnen onderzoeken wat 
‘Leave no men behind’ nu eigenlijk betekend. 
 
Back with a mission: Het belang en de betekenis van terugkeerreizen   
Siri Driessen, MA. 
In deze presentatie zal Siri ingaan op de resultaten van haar promotieonderzoek naar Bosniëveteranen. 
Daarnaast zal ze ook vertellen over het huidige onderzoek naar terugkeerreizen en een Bosniëreis met een 
kleine groep veteranen. Waarom gaan veteranen op terugkeerreis? Welke rol heeft de terugkeerreis in het 
verwerken van het verleden? Kunnen terugkeerreizen een plek hebben in de behandeling van veteranen 
met missie-gerelateerde klachten? 
 
DGI Defensie: Ontwikkelingen rondom leefstijlcoaching  
Dr. Fenna Leijten  
Tijdens deze presentatie zal Fenna Leijten eerst wat vertellen over het Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) 
programma van Defensie, dat zich richt op gezondheidsbevordering van zowel militair- als 
burgerpersoneel. Vervolgens zal ze uitleggen hoe DGI leefstijlcoaching de afgelopen jaren heeft ingezet in 
Health & Readiness pilotprogramma’s en wat de resultaten hiervan zijn geweest. Ten slotte gaat ze in op 
de toekomstplannen rondom de implementatie van leefstijlcoaching binnen de Krijgsmacht. 
 
Empowerment & Herstel: 7ROSES  
Eva Heezemans  
7ROSES staat voor 7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies, een 
empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. 7ROSES is 
een flexibele laagdrempelige toolkit geschikt als interventie na schokkende gebeurtenissen. Tijdens de 
(groeps)bijeenkomsten komen 7 onderwerpen aan bod onder de titel: Erkenning, Veiligheid, Hoop, 
Betekenisgeving, Identiteit, Empowerment en Verbinding. Dit is afgeleid van het CHIME framework 
(verwijzing) 7ROSES maakt gebruik van oefeningen afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie, de 
Acceptance and commitment therapie en herstel ondersteunde zorg.  7ROSES kan preventief ingezet 
worden maar is ook steunend voor mensen met psychotraumatische klachten. 
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Dagvoorzitter 
 
Rolf Kleber is als emeritus hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de afdeling Klinische 
Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij houdt zich bezig 
met onderwijs, onderzoek en advisering omtrent de gevolgen van schokkende ervaringen en omtrent 
cultuur en gezondheid. Hij is daarnaast voorzitter van de Stichting BIG Opleidingen voor Psychologen en 
Pedagogen (BoPP) Midden Nederland. Daarnaast begeleidt Rolf diverse onderzoeksprojecten en 
internationale onderwijsprogramma’s. Hij was tot voor kort lid van het bestuur van het Veteraneninstituut. 
 

 
Sprekers 
 
Kol-Arts Berend Berendsen  
Voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV);  
 
Kolonel-Arts Berendsen werd opgeleid aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In 2003 
werd hij psychiater bij afdeling Geestelijke Gezondheidszorg Koninklijke Luchtmacht (AGGZ KLU) en 
coördinerend psychiater van de eenheid uitzendgerelateerde stoornissen van het Centraal Militair 
Hospitaal in Utrecht. In 2008 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van de zorglijn veteranen bij de 
Nederlandse Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ), en voorzitter van het bestuur van het 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Berend is daarnaast nog praktiserend psychiater binnen de 
MGGZ. 
 
Dr. Alieke Reijnen  
Onderzoeker Expertisecentrum Nederlands Veteraneninstituut 
 
Alieke Reijnen is onderzoeker bij het Nederlands Veteraneninstituut. Van 2011 tot 2018 werkte ze bij het 
Onderzoekscentrum van de Militaire GGZ. In 2014 startte ze als promovendus in het lopende onderzoek: 
'Prospective Research on Stress-related Military Operations'. In 2018 promoveerde zij op dit onderzoek 
naar mogelijke risicofactoren voor de ontwikkeling van posttraumatische stressstoornis bij Nederlandse 
militairen na inzet in Afghanistan. Haar huidige onderzoek richt zich op de langetermijneffecten van militaire 
inzet en het welzijn van Nederlandse veteranen. 
 
Dr. Ilse Raaijmakers  
Senior beleidsonderzoeker/adviseur voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld 
 
Dr. Ilse Raaijmakers Senior beleidsonderzoeker/adviseur voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en 
Geweld. Ilse Raaijmakers werkt als senior beleidsonderzoeker/adviseur voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, 
Vervolging en Geweld. Zij coördineert binnen ARQ de research track Oorlog, Samenleving en Emotie. Ze 
was als projectleider betrokken bij het onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en hun 
behoefte aan zorg, erkenning en waardering (Focus op Dutchbat III, 2020). Haar expertise ligt op het 
gebied van herinneringscultuur, rituelen van herdenken en moral injury. In opdracht van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei heeft ze onderzoek gedaan naar militaire rituelen bij de Nationale Herdenking (2020). 
 
Alex Spanhak (Kapitein B.D.)   
Reach Out Ondersteuningsteam Nederlands Veteraneninstituut 
 
Alex Spanhak (Kapitein B.D.) heeft bijna twintig jaar als infanterist bij de Landmacht gewerkt, waarbij hij 
tweemaal uitgezonden is geweest naar Afghanistan. Voor een actie tijdens zijn laatste uitzending in 
Uruzgan Deh Rawod. 2007 heeft hij de koninklijke dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis 
gekregen. In zijn laatste jaren bij de Landmacht is hij zich gaan verdiepen in de Jungiaanse analytische 
therapie/dieptepsychologie. Vanuit deze inzichten is hij werkzaam geweest bij bureau Case coördinatie om 
collega’s te begeleiden die met psychische klachten thuis zaten. Aangezien er ook vele post-actieve 
veteranen met klachten thuis zitten of zelfs de zorg mijden is hij bij het NLVi gaan werken. 
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Dr. Siri Driessen 
Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam 
 
Dr. Siri Driessen is een onderzoeker werkzaam voor de Erasmus School of History, Culture & 
Communication op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de ervaringen van 
bezoekers van voormalige oorlogslocaties, waaronder Bosniëveteranen. Momenteel is zij ook verbonden 
aan het project ’Back with a mission’, waarin zij terugkeerreizen onderzoekt. 
 
Dr. Fenna Leijten  
Kernexpert mentale kracht - Duurzaam Gezond Inzetbaar programma 
 
Fenna werkt sinds een aantal jaar binnen het DGI programma bij Defensie en houdt zich vooral bezig met 
mentale kracht en leefstijlcoaching. Zij is sociaal psycholoog en epidemioloog. Ze heeft een promotietraject 
gedaan bij het Erasmus MC en TNO over de invloed van verschillende chronische ziektes en 
arbeidsomstandigheden op duurzame inzetbaarheid. Vervolgens heeft ze bij TNO en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam aan verscheidene projecten gewerkt rondom zorginnovaties en de evaluatie 
daarvan. 

 
Eva Heezemans  
Programmaleider Herstel Ondersteunende Zorg bij Trauma bij ARQ Centrum’45 
 
Eva Heezemans is werkzaam als Programmaleider Herstel Ondersteunende Zorg bij Trauma bij ARQ 
Centrum’45. Voorheen was ze maatschappelijk werker bij ARQ Centrum’45. In haar werk met patiënten 
staat het (her) ontdekken van de eigen kracht centraal. Daarnaast is zij actief als trainer en docent van 
onder andere de 7ROSES methodiek. In de afgelopen jaren leidde zij verschillende projecten op het 
gebeid van maatschappelijke ondersteuning voor verschillende kwetsbare doelgroepen, positieverbetering 
van slachtoffers van mensenhandel en herstelgericht werken. Eva is tevens coauteur van het boek 
''Mensenwerk'' voor professionals in sociale beroepen 
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Locatie 
 
Nederlands Veteraneninstituut 
Willem van Lanschotlaan 1 
3941 XV Doorn 
 

 
Reizen met eigen vervoer  
 
Op het terrein van de Basis kunt u gratis parkeren. 
 
 
Reizen met openbaar vervoer  
 
Het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn is te bereiken via het NS-station Driebergen/Zeist. Daar kun je 
met buslijn 56 naar Doorn. Uitstappen bij halte Marinierskazerne. Je ziet dan direct langs de weg al het 
witte gebouw met de inrit van het pand. 
 
U kunt via https://9292.nl/ zoeken naar de voor u meest geschikte reistijden van en naar het Nederlands 
Veteraneninstituut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de organisatie  
 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen  
Al meer dan tien jaar garandeert het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) laagdrempelige en 
toegankelijke, state-of-the-art, kwalitatieve zorg en ondersteuning voor veteranen met uitzendgerelateerde 
problematiek. Deze heilzame missie heeft als doel veteranen met psychische en psychosociale missie-
gerelateerde aandoeningen te genezen en te streven naar een zo optimaal mogelijk ervaren kwaliteit van 
leven. Het LZV behelst een gespecialiseerd civiel èn militair zorgnetwerk, waarin de participerende 
organisaties optrekken op het gebied van zorg, opleiding, onderzoek en kennisoverdracht, en daarmee als 
geheel meer zijn dan de som der delen. 
 
Het Nederlands Veteraneninstituut  
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning, 
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en 
expertise op het gebied van veteranenthema’s. Vertellen van verhalen van veteranen in welke vorm dan 
ook is belangrijk. De thuisbasis van het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn is de plek voor ontmoeten 
en verbinden. Daar voelen veteranen zich altijd welkom en thuis. Ons gedreven team van ruim 
tweehonderd medewerkers is meedenkend en steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter 
uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht, kennis en kunde met andere organisaties en 
maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een samenleving waarin elke veteraan meetelt, 
meedoet en zich thuis kan voelen. 
 
 

https://9292.nl/

