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Onderzoekersdag 

Nederland telt momenteel ruim honderdduizend veteranen die zich als 
militair hebben ingezet tijdens oorlogen en vredesmissies. Zij hebben 
recht op erkenning, waardering, zorg en ondersteuning, evenals hun 
naasten. Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en het Landelijk 
Zorgsysteem (LZV) zetten zich hier dagelijks voor in, onder meer door 
het stimuleren en uitvoeren van hoogwaardig onderzoek naar de 
uitzendervaringen en de daaraan gerelateerde behoeften van veteranen 
en hun thuisfront.  

Het NLVi organiseert in samenwerking met het LZV op 24 mei 2022 de 
jaarlijkse Onderzoekersdag Koersen op innovatie bij het NLVi in Doorn. 
In het eerste deel van het programma staan we stil bij het militaire werk. 
We schetsen een beeld van wat militairen meemaken tijdens uitzending, 
hoe zij dit beleven (Moreelonderzoek), en wat de directe gevolgen zijn na 
terugkeer (Nazorgonderzoek). Vervolgens gaan we in op de opbrengsten 
van 10 jaar onderzoek naar de langetermijngevolgen van uitzendingen 
(PRISMO-onderzoek). We bespreken tot slot de betekenis van de 
uitzending en de rol van de samenleving in het vormgeven van een 
veteranenidentiteit.  

Met de kennis uit de terugblik, kijken we in het tweede deel van het 
programma vooruit met de vraag: welke kant gaat het op met 
veteranenonderzoek? We staan stil bij de uitdagingen van 
multidisciplinair en multicenter onderzoek (Bouwen aan infrastructuren), 
schetsen een overzicht van lopende en recent afgeronde onderzoeken 
onder veteranen en de lessen die we daaruit trekken (Onderzoekswijzer) 
en nodigen vooraanstaande experts en het publiek uit om hardop mee te 
denken over de koers van het onderzoek (Panel- en publieksdiscussie). 
De opbrengsten van deze discussie worden meegenomen in de 
ontwikkeling van een nieuwe Onderzoeksagenda.  

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen. U bent vanaf 12.00 welkom 
voor lunch (inloop). Om 13.00 start het formele programma. Om 16.30 
sluiten we het programma af waarna er gelegenheid is om te netwerken 
en na te praten onder het genot van een hapje en drankje.  
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Over de Onderzoekersdag 

De Onderzoekersdag is bedoeld voor onderzoekers uit het 
veteranenveld en aanverwante kennisdomeinen die kunnen bijdragen 
aan het verhogen van het welzijn en de gezondheid van veteranen, en in 
het bijzonder van veteranen met uitzendgerelateerde klachten en 
behoeften. Het betreft een fysieke conferentie met presentaties en 
mogelijkheid tot debat. Deze dag is gericht op het: 

• verbinden en versterken van onderzoekers en onderzoek; 

• delen van wetenschappelijke kennis en innovatie; 

• verkrijgen van inzicht in subsidiemogelijkheden en 
onderzoeksprioriteiten.  

 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor de Onderzoekersdag via de volgende link. 
De inschrijving sluit op 9 mei (17:00).  

 

  

https://www.nlveteraneninstituut.nl/agenda/onderzoekersdag-2022/
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Programma 

 

Opening 

12.00   Ontvangst & Lunch 

 

13.00   Opening door de dagvoorzitter  

   Prof. dr. Rolf Kleber 

 

13.05 Welkomstwoord vanuit de Directie van het NLVi & 
Voorzitter van het LZV  

   Kol-arts Berend Berendsen, NLVi/LZV  

Begrijpen 

13.20 Militair Werk: Onderzoek naar de uitzendervaringen en 
-belevingen en korte-termijngevolgen. 

   Rosanne van Beilen- van Tintelen, MSc, TOS 

 

13.45 Wat heeft 10 jaar PRISMO onderzoek opgeleverd voor 
de praktijk? Onderzoek naar de langetermijngevolgen 
van uitzendingen.    

Sanne van der Wal, MSc, EC MGGZ 

 

14.10 Veteranenidentiteit en de rol van de maatschappij in het 
vormgeven van deze identiteit   

Dr. Yvon de Reuver, NLVi 

 

14.35   Koffiepauze  
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Koersen 

15.00 Bouwen aan infrastructuren: Lessen uit multidisciplinair 
en multicenter werken - PROBEL als casestudy 

 Dr. Manon Boeschoten, ARQ 

 

15.25 Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn van 
Veteranen: Wat zijn we te weten gekomen en welke 
vragen staan nog open? 

 Dr. Jacco Duel, NLVi 

 

15.50 Panel- en Publieksdiscussie – Wat moet de koers van 
onderzoek zijn. 

Prof. dr. Pauline Meurs – voorzitter Wetenschappelijke 
Advies Commissie (WAC) van het NLVi 

Dr. Joanne Mouthaan (Universiteit Leiden) – Voorzitter 
Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) 

Dr. Jacco Duel – Senior Onderzoeker Expertisecentrum 
van het NLVi 

Luitenant-generaal der mariniers b.d. Ton van Ede – 
oud-Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

 

Afsluiting 

16.30 Einde Conferentie & Start netwerkborrel 
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Sprekers 

 

Prof. dr. Rolf Kleber (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 tevens 

voorzitter van de Stichting BIG Opleidingen voor Psychologen en 

Pedagogen (BoPP) Midden Nederland. Rolf begeleidt diverse 

onderzoeksprojecten en internationale onderwijsprogramma’s. Hij was lid 

van het bestuur van het Veteraneninstituut. 

 

Kol-Arts Berend Berendsen, MBA  

Berend Berendsen werd opgeleid aan het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht. In 2003 werd hij psychiater bij afdeling Geestelijke 

Gezondheidszorg Koninklijke Luchtmacht 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). Sinds de oprichting van 

het NLVi in 2021 maakt Berend deel uit van de directie. Hij is manager 

voor de afdeling Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit (KIK) binnen het NLVi. 

Daarnaast is Berend praktiserend psychiater binnen de MGGZ en heeft 

een master in health business administration. Van 2012 t/m 2017 was hij 

bestuurslid van de Nederlandstalig Vereniging voor Psychotrauma 

(NtVP). 
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Rosanne van Beilen- van Tintelen MSc  

Rosanne van Beilen- van Tintelen is als senior onderzoeker binnen het 

onderzoeksprogramma Impact van Missies en Inzet werkzaam bij de 

afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van 

Defensie. Het doel van het programma is om waardevolle inzichten en 

trends te genereren over de impact van missies & inzet om de 

inzetbaarheid van het militair personeel te optimaliseren en de 

organisatie te ondersteunen bij het uitvoeren van haar zorgtaken richting 

het militair personeel. Om aan het totale doel te voldoen worden diverse 

vaste onderzoeksprojecten uitgevoerd, te weten het Moreelonderzoek en 

het Na de missie onderzoek. In haar werk heeft ze, nu als burger eerst 

als militair veel onderzoek gedaan in Nederland en in missiegebied zelf. 

 

Sanne van der Wal MSc 

Sanne van der Wal studeerde Health and Life Sciences (BSc) en 

Klinische en Ontwikkelingspsychopathologie(MSc) aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Haar interesse ligt in de epidemiologie en de 

ontwikkelingsmechanismen van psychiatrische stoornissen. Sanne werkt 

sinds 2017 als promovenda bij het Expertisecentrum Militaire Geestelijke 

Gezondheidszorg (EC MGGZ). Hier wordt wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar psychische klachten bij Nederlandse militairen en 

veteranen. Ze werkt aan de studie 'Prospection In Stress-related Military 

Research' (PRISMO). PRISMO is in 2005 opgezet om prospectief en 

longitudinaal onderzoek te doen naar neurobiologische en 

psychologische voorspellers van psychische problemen na uitzending. 

Tussen 2005 en 2008 namen ruim 1.000 Nederlandse militairen 

uitgezonden in Afghanistan deel aan de studie. 
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Dr. Yvon de Reuver 

Yvon de Reuver studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit 

Utrecht en werkt sinds 2012 als wetenschappelijk medewerker bij het 

NLVi. In die hoedanigheid werkte zij mee aan verschillende onderzoeken 

onder veteranen en aan het onder de aandacht brengen van kennis over 

veteranen en hun uitzendingen bij een breed publiek. Zij is 

gepromoveerd op het proefschrift getiteld “Veteran Under Construction – 

Identification processes among Dutch veterans who served in military 

missions in Lebanon, Srebrenica and Uruzgan”. Deze kwalitatieve studie 

gaat in op identificatieprocessen onder veteranen en de rol van de 

maatschappij in dit proces.  

 

Dr. Manon Boeschoten 

Manon Boeschoten is neuropsycholoog, senior onderzoeker en 

beleidsadviseur, en coördinator van de research track Screening en 

Diagnostiek bij ARQ Centrum’45. Zij coördineert onderzoek-, ontwikkel- 

en implementatieprojecten op het gebied van vroege screening tot en 

met gespecialiseerde traumadiagnostiek en voorspellers van 

behandeluitkomst. Zij begeleidt onder andere het keten-gebonden 

onderzoek ‘PROgnostiek in de Behandel Evaluatie van het Landelijk 

zorgsysteem voor veteranen - PROBEL’, dat wordt uitgevoerd met vijf 

GGZ-instellingen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), 

het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Militaire GGZ 

(MGGZ). Ook is zij lid van de werkgroep Diagnostiek van het LZV en de 

TOPGGz onderzoeksgroep Angst, Dwang & Trauma.  

 

Dr. Jacco Duel 

Jacco Duel was van 1981 tot en met 2013 werkzaam als militair van de 

Koninklijke Landmacht. In die periode heeft hij geruime tijd gewerkt als 

senior onderzoeker en plaatsvervangend directeur bij het 

dienstencentrum Gedragswetenschappen. Zijn onderzoek richtte zich 

met name op het moreel van uitgezonden eenheden – onder meer in 

Bosnië en Afghanistan – en de psychosociale gevolgen van uitzending 

voor militairen en hun thuisfront. Sinds oktober 2013 werkt hij als senior 

onderzoeker bij het (Nederlands) Veteraneninstituut. Zijn onderzoek richt 

zich op de gezondheid en het welzijn van veteranen. 
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Prof. dr. Pauline Meurs 

Pauline Meurs is sinds 2007 hoogleraar Bestuur van de 

Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1996 tot 2008 bekleedde 

zij de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg-leerstoel op 

het gebied van management in de zorg. Pauline Meurs is van 1998 tot 

2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid. Van 2007 tot en met 2013 was ze lid van de Eerste 

Kamer voor de PvdA. Van 2007 tot 2015 was zij voorzitter van ZonMw. 

Van 2014 tot 2019 was zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid 

en Samenleving. Sinds 2022 is Pauline Meurs de nieuwe voorzitter van 

de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) voor het NLVi. Pauline 

Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige.  

 

Dr. Joanne Mouthaan  

Joanne Mouthaan is voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor 

Psychotrauma (NtVP), een onafhankelijke professionele vereniging die 

de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en 

behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Daarnaast is Joanne 

universitair docent aan de sectie Klinische Psychologie van de 

Universiteit Leiden. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Haar proefschrift “Injured Bodies, Injured Souls?” werd in 2015 bekroond 

met de Jan van Dijk Victimology and Victims' Rights Award. Haar huidige 

onderzoek richt zich op de brede effecten van psychotrauma op de 

gezondheid en het welzijn van diverse groepen getroffenen, zoals 

militairen en veteranen, politiemedewerkers, slachtoffers van rampen en 

letsel, en diverse klinische en niet-klinische groepen. In haar rol als 

onderwijscoördinator van klinische psychologie staan 

onderwijsvernieuwing en doorlopende leerlijnen centraal in haar werk, 

onder andere op het gebied van trauma, ehealth en suïcidepreventie. Ze 

was redacteur bij Impact Magazine, tijdschrift over de psychosociale 

gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast is ze actief in het 

internationale psychotraumaveld, zoals the European Journal for 

Psychotraumatology, de ESTSS en de ISTSS.  
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Luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede 

Ton van Ede begon in 1976 zijn loopbaan bij het Korps Mariniers met de 

officiersopleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder 

en in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Hij was in 1993 

compagniescommandant tijdens de VN-vredesmissie in Cambodja en in 

2001 had hij de leiding over het bataljon dat deelnam aan de 

vredesmissie in Ethiopië en Eritrea. In 2004 werd van Ede benoemd tot 

Chef-Staf van het Korps Mariniers. Van 2010 tot 2012 was van Ede 

plaatsvervangend commandant van de Zeestrijdkrachten. Op 29 

november 2012 werd hij benoemd tot inspecteur-generaal der 

Krijgsmacht (IGK). De IGK is eveneens Inspecteur der Veteranen. Van 

Ede was in die functie de eerste marinier. Van Ede heeft zich sterk 

ingezet voor het veteranenbeleid en is zelf ook veteraan. Per 1 juli 2014 

is hij met functioneel leeftijdsontslag. Van 2015 tot 2021 was hij lid van 

de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO). Vanuit die 

hoedanigheid bleef hij nauw betroken bij de veteranenzorg en het LZV.  
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Locatie 

 

Nederlands Veteraneninstituut 

Willem van Lanschotlaan 1 

3941 XV Doorn (Atrium) 

 

Reizen met eigen vervoer  

Op het terrein van het NLVi kunt u gratis parkeren. 

 

Reizen met openbaar vervoer  

Het NLVi 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 NLVi.  

 

  

https://9292.nl/
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Over 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 
NLVi 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. 

 

Over het 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. Het LZV 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. 

  


