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De belangrijkste conclusies 

•  Het gaat goed met veruit de meeste veteranen: hun kwaliteit 
van leven is goed

•   Tien procent van de veteranen heeft behoefte aan zorg of  
ondersteuning vanwege de uitzending

•  Zes op de tien veteranen met behoefte aan zorg of  
ondersteuning vanwege de uitzending heeft daarvoor  
professionele hulp

•  Veteranen hebben uiteenlopende redenen om geen  
professionele hulp te zoeken voor uitzendgerelateerde 
zorgbehoeften

•  Tien procent van de veteranen heeft geen behoefte aan  
zorg vanwege de uitzending in de drie maanden vooraf-
gaand aan het onderzoek, maar heeft/krijgt mogelijk wel 
problemen vanwege de uitzending: deze groep verdient 
daarom onze aandacht

•   Vooral gezondheid, sociale steun en het niet ervaren van  
eenzaamheid beïnvloeden de kwaliteit van leven positief

In het kort

Het gaat goed met het merendeel van de veteranen die uit 

dienst zijn; zij beoordelen de kwaliteit van hun leven met een 

ruime voldoende. Hun gemiddelde score is een 7,9. Dit positieve 

beeld is vergelijkbaar met het beeld dat uit het vorige  

onderzoek in 2014 naar voren kwam. 

Eén op de tien veteranen heeft ten tijde van het onderzoek

problemen die zij toeschrijven aan de uitzending. Meer dan de 

helft van deze veteranen ontvangt hiervoor professionele  

ondersteuning. Daarnaast behoort één op de tien veteranen 

tot wat wij de aandachtsgroep noemen; deze veteranen hebben 

geen zorgbehoeften vanwege de uitzending in de drie maanden  

voorafgaand aan het onderzoek, maar de uitzending speelt 

in hun ogen of die van hun omgeving een negatieve rol in het 

leven. Zowel veteranen met problemen vanwege de uitzending 

als veteranen in deze aandachtsgroep hebben een lagere 

kwaliteit van leven en een hogere mate van eenzaamheid dan 

veteranen zonder zorgbehoeften. 

Zes op de tien veteranen met uitzendgerelateerde zorgbehoef-

ten hebben daarvoor professionele hulp. Veteranen die geen 

professionele hulp ontvangen, noemen hiervoor verschillende 

redenen, bijvoorbeeld dat zij de problemen zelf willen 

aanpakken en oplossen. Zoals in het vorige onderzoek ook is 

beschreven, past dit in de ‘can-do’ mentaliteit van militairen 

en veteranen. Voor de zorg ligt hier de taak om te onderzoeken 

hoe deze veteranen kunnen worden ondersteund in hun 

zelfredzaamheid. Een andere reden dat veteranen geen 

professionele hulp hebben voor uitzendgerelateerde 

zorgbehoeften is dat de problemen voor sommige veteranen 

mogelijk niet ernstig (genoeg) zijn om hulp te zoeken. 

Ze functioneren (nog) goed genoeg in hun dagelijks leven, 

zodat zij niet de noodzaak voelen om hulp te zoeken. Ook zijn 

er veteranen die in het verleden wel in zorg zijn geweest, maar 

die daar onvoldoende of geen baat bij hebben gehad of daar 

zelfs slechte ervaringen mee hebben. Mogelijk sloot de zorg 

niet (helemaal) aan op de behoeften van de veteraan of pasten 

de behoeften van de veteraan niet binnen het aanbod van de 

reguliere ondersteuning/zorg. Deze veteranen zijn mogelijk 

gebaat bij andere vormen van zorg, erkenning of begrip dan 

die nu geboden worden. Overigens is het afzien van zorg of het 
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niet zoeken van zorg niet iets dat alleen onder veteranen  

voorkomt. Onderzoeken van bijvoorbeeld NIVEL en het  

Trimbos-instituut laten zien dat ook onder de Nederlandse  

bevolking een deel afziet van een bezoek aan de huisarts of 

geen hulp zoekt voor psychische klachten.

Een deel van de veteranen met uitzendgerelateerde klachten

die zelf geen ondersteuning zoeken of gebruiken, is mogelijk 

wel gebaat bij professionele hulp of ondersteuning. Hoe kunnen 

zij worden geholpen en welke vorm van ondersteuning is 

daarvoor geschikt? In het vorige onderzoek werd een sterkere 

outreachende zorg voorgesteld, omdat een deel van de zorgvra-

gen zich mogelijk bevindt bij veteranen die zich in een sociaal 

isolement bevinden. Ook in dit onderzoek blijkt sociaal  

isolement, naast zorgbehoeften, een belangrijk thema in relatie 

tot het ervaren van een verminderde kwaliteit van leven.  

Uitzendgerelateerde zorgbehoeften en een lagere kwaliteit van 

leven gaan hand in hand met eenzaamheid. Informeel contact, 

eventueel in de eigen leefomgeving, zou kunnen helpen om  

passende hulpvormen te vinden. Daar ligt mogelijk een rol 

voor het thuisfront, maar ook voor de huisarts of collega-

veteranen om op laagdrempelige wijze de gang naar de zorg 

te kunnen inzetten. Door de naaste omgeving van veteranen 

te informeren over de mogelijke gevolgen van een uitzending 

en de mogelijkheden voor zorg (Veteranenloket) kunnen zij 

alert zijn op eventuele uitzendgerelateerde zorgbehoeften van 

veteranen. Daarnaast zou het ondersteunen van het netwerk 

rondom de veteraan kunnen helpen om veteranen te motiveren 

om zorg te zoeken voor hun problemen. Overigens blijkt dat 

de meeste veteranen met uitzendgerelateerde klachten zelf het 

initiatief nemen om hulp te zoeken. Dit onderstreept het belang 

om meer inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen in 

het soms jarenlange proces waarin de veteraan zijn klachten 

al dan niet (h)erkent, zijn overwegingen om wel of geen 

ondersteuning te zoeken, de invloed van de omgeving op dit 

proces en de uiteindelijke keuze om hulp te zoeken. De manier 

om dit te onderzoeken is met het afnemen van uitgebreide 

interviews in combinatie met een longitudinaal onderzoek 

waarin dezelfde veteranen door de tijd heen worden gevolgd 

om de ontwikkeling van de kwaliteit van leven en factoren die 

daarmee samenhangen in kaart te brengen. 

In deze publiekssamenvatting vindt u een korte toelichting

op de bevindingen van het onderzoek en aanbevelingen voor 

de praktijk en voor het vervolg van dit onderzoek. Als u meer 

wilt weten, verwijzen wij u graag naar het achtergrondrapport 

dat te vinden is op de website van het Veteraneninstituut.

Aanleiding
Veel veteranen kijken positief terug op hun missie(s) en  

beschrijven het als een periode van persoonlijke groei.  

Uit onderzoek is echter ook bekend dat blootstelling aan 

stress- en traumagerelateerde situaties tijdens de uitzending 

specifieke risico’s kunnen vormen voor de gezondheid en het 

welzijn van militairen tijdens en direct na uitzending,  maar soms 

ook jaren later. 

In Nederland kunnen veteranen uit dienst met zorgbehoeften 

vanwege de uitzending terecht bij het Landelijk Zorgsysteem 

voor Veteranen (LZV). De Raad voor civiel-militaire Zorg en  

Onderzoek (RZO) houdt toezicht op het LZV, bewaakt de kwali-

teit van het systeem en adviseert de minister van Defensie op 

het gebied van veteranenzorg. Om deze taak goed te kunnen  

uitvoeren is in opdracht van de RZO in 2014 het onderzoek  

‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ uitgevoerd naar de zorgbehoef-

ten en het zorggebruik van Nederlandse post-actieve veteranen. 

In dat onderzoek werd bevestigd dat de meeste veteranen met 

trots en voldoening terugkeken op hun missie(s) en dat het 

met driekwart van hen goed ging. Echter, met een relatief klein 

deel van de veteranen ging het minder goed. Zij scoorden op 

meerdere levensgebieden een onvoldoende en gaven aan 

behoefte te hebben aan ondersteuning vanwege de uitzending.  

Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de RZO de minister 

aanbevolen om het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ 

periodiek te herhalen om op de hoogte te blijven van het  

welzijn en de zorgbehoeften van post-actieve veteranen.  

Daarom heeft het Ministerie van Defensie in 2018 aan het 

Veteraneninstituut gevraagd om het onderzoek opnieuw uit te 

voeren. 

Deze samenvatting geeft een beeld van hoe het met post-

actieve veteranen gaat anno 2018; het verschaft inzicht in de  

factoren die samenhangen met (verminderde) kwaliteit van  

leven en geeft antwoord op de centrale vraag in hoeverre er 

bij Nederlandse veteranen sprake is van een behoefte aan 

zorg en hoe zij omgaan met die behoefte. 

Volgens de Veteranenwet (2014) is een veteraan: “de militair, 
gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Ne-
derlandse krijgsmacht, dan wel het Koninklijk Nederlands In-
disch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplich-
tig 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.”
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Nieuw- 
Guinea

Veteranen die in periode 1950-1962 zijn ingezet in het conflict in 
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Dit is het laatste klassieke 
conflict waarbij de Nederlandse krijgsmacht is ingezet ter  
bescherming van het grondgebied van het Koninkrijk.

UNIFIL Veteranen die zijn ingezet tijdens vredesoperaties van 1947 tot en 
met 1985. Dit waren de eerste vredesoperaties volgens het  
“Blauw-helm-concept”. UNIFIL in Zuid-Libanon was de eerste  
vredesoperatie waarbij op grote schaal Nederlandse troepen in 
een (post-) conflictgebied zijn ingezet. 

Cambodja- 
Srebrenica

Veteranen die zijn ingezet in de periode 1986 tot 1996; m.u.v. 
DUTCHBAT III in voormalig Joegoslavië omdat medio 2019 een 
vergelijkbaar onderzoek naar het welzijn van deze veteranen 
gepland staat.

Post- 
Srebrenica

Veteranen die zijn uitgezonden in de periode 1996 tot 2002. Dit is 
de periode waarbij in Nederland sprake is van een heroriëntatie 
op deelname aan vredesmissies. In deze periode was ook een 
toenemende aandacht voor de gezondheid en het welzijn van 
veteranen.

War on 
Terror

Veteranen die uitgezonden zijn in de periode 2002 tot en met 2005; 
m.u.v. ISAF in Afghanistan vanwege een vergelijkbaar onderzoek 
onder alle ISAF-veteranen. In 2005 voert Defensie één uniform en 
samenhangend beleidsconcept in voor de begeleiding 
en zorg van militairen rondom uitzendingen.

2006-heden Veteranen die uitgezonden zijn in de periode 2006 tot heden; 
m.u.v. ISAF in Afghanistan vanwege een vergelijkbaar onderzoek 
onder alle ISAF-veteranen. In deze periode geldt één uniform  
concept voor personeelszorg voor, tijdens en na uitzending.

ISAF Veteranen die in de periode 2002 tot en met 2014 zijn ingezet in 
Afghanistan als onderdeel van ISAF. De resultaten van deze 
veteranen zijn afkomstig uit het ISAF-onderzoek van het 
Ministerie van Defensie.

1.  Voor een compleet beeld van het ISAF onderzoek verwijzen wij naar het ISAF-rapport  
van het Ministerie van Defensie.

Tabel 1. Indeling verschillende uitzendperiodes.Deelnemers
‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ is een vragenlijstonderzoek  

onder 6.000 Nederlandse post-actieve veteranen. Uit het  

Veteranen Registratie Systeem (VRS) van Defensie is een  

steekproef getrokken van veteranen die niet meer werkzaam 

zijn als militair. Op basis van de aard van de missies en het  

geldende zorg- en personeelsbeleid zijn zes periodes  

onderkend (zie Tabel 1); uit elke periode zijn steeds 1.000 

veteranen geselecteerd. In totaal hebben 2.643 (44%) veteranen 

deelgenomen aan dit onderzoek. Daarnaast zijn de gegevens 

van een steekproef van 499 post-actieve veteranen die deelna-

men aan de International Security Assistance Force (ISAF) in  

Afghanistan toegevoegd aan het onderzoek.1 Dit omdat de 

afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek van het Ministerie van 

Defensie tegelijkertijd een vergelijkbaar onderzoek heeft  

uitgevoerd naar het welzijn van alle ISAF-veteranen en deze  

veteranen niet in onze steekproef waren opgenomen. De resul- 

taten in deze samenvatting zijn daarmee gebaseerd op de  

ingevulde vragenlijsten van 3.142 veteranen. 
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Van de veteranen die deelnemen aan het onderzoek is 95% 

man. De leeftijd varieert van 23 tot 94 jaar en de gemiddelde 

leeftijd is 55 jaar. Bijna driekwart is gehuwd of heeft een wettig 

geregistreerd partnerschap. Vier op de vijf veteranen woont 

samen met een partner (en eventueel kinderen); 14% is alleen-

staand (al dan niet met kinderen). Iets meer dan de helft van 

de veteranen is middelbaar opgeleid. Ruim de helft heeft een

 

Kenmerken van de veteranen

Figuur 1. Demografische kenmerken. Figuur 2. Militaire kenmerken bij het verlaten van de dienst.

betaalde baan; ruim een derde is met pensioen en een relatief 

klein deel is werkloos of arbeidsongeschikt (zie Figuur 1). 

Het merendeel van de veteranen diende bij de Koninklijke

Landmacht. Eén op de vijf veteranen verliet de militaire dienst 

als dienstplichtige (zie Figuur 2). De veteranen waren gemiddeld 

27 jaar toen zij voor de eerste keer werden uitgezonden. Iets 

meer dan een derde van de veteranen is meer dan één keer 

uitgezonden.

55%
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Demografische kenmerken
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Militaire kenmerken bij verlaten van de dienst

Wat zijn redenen dat veteranen niet deelnemen aan het onderzoek?
Na het versturen van de uitnodiging hebben wij 248 reacties ontvangen voor “geen deelname”, waarbij het merendeel een toelichting 
heeft gegeven. De belangrijkste redenen om niet deel te nemen, zijn dat men geen interesse had of dat het te lang geleden was. Slechts 
een enkele veteraan gaf aan dat hij klachten had of heeft gehad vanwege de uitzending en dat hij daarom niet wilde deelnemen. Maar 
het algemene beeld dat naar voren komt, is dat men niet deelneemt omdat de uitzending geen rol (meer) speelt in het huidige leven.

 



Zijn de uitkomsten representatief voor alle 
veteranen die uit dienst zijn?
Door het hoge aantal deelnemers geven de uitkomsten een 
betrouwbaar beeld van de groep van 58.584 post-actieve  
veteranen waaruit de steekproef is getrokken (zie Tabel 1 
voor een beschrijving van de steekproef). Bovendien is de 
dataset gewogen; hierdoor tellen de gegevens van respon-
denten in een bepaalde periode meer of minder mee in de 
uiteindelijke resultaten. Dit was nodig omdat de steekproef  
is getrokken per uitzendperiode; uit iedere periode zijn 1.000 
veteranen geselecteerd, terwijl de totale populatie per periode 
verschilt. Daardoor verschilt de kans om in de steekproef 
terecht te komen per periode. Door de weegfactoren toe 
te passen, is dit gecorrigeerd en geven de uitkomsten een 
betrouwbaarder beeld van de gehele groep post-actieve 
veteranen waaruit de steekproef is getrokken.

Terugblik op de uitzending(en)

Figuur 3. Invloed van de missie op het leven van de veteraan.

 (Zeer) positief

 Zowel positief als negatief

 Niet positief of negatief

 (Zeer) negatief

12%

45%

39%

5%

Veteranen kijken overwegend positief terug op hun uitzen-

ding(en). Zij hebben kameraadschap, saamhorigheid en  

onderling vertrouwen ervaren en kijken met voldoening  

en trots terug op de missie. Sommige veteranen ervaren  

gevoelens van frustratie, spanning, angst, boosheid en  

onbegrip als zij terugdenken aan de uitzending. Schaamte, 

schuldgevoel, spijt en verveling spelen voor de meesten niet 

of nauwelijks een rol. Voor bijna de helft van de veteranen is de 

invloed van de uitzending op het leven (zeer) positief  

(zie Figuur 3). Ongeveer twee op de vijf veteranen ervaart 

zowel een positieve als een negatieve invloed op het leven.  

Een relatief klein deel ervaart alleen een negatieve  

invloed van de uitzending op het verdere leven. 
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Wat wordt verstaan onder kwaliteit van leven?
De kwaliteit van leven is in dit onderzoek het gemiddelde van twaalf rapportcijfers die veteranen geven. Het gaat om cijfers voor hun 
lichamelijk functioneren, het zelfstandig functioneren, het psychisch functioneren, de woonsituatie, de dagbesteding, de financiële  
situatie, sociale contacten, persoonlijke relaties, vrijetijdsbesteding, de zinvolheid van het leven, de tevredenheid met deze zinvolheid  
en het cijfer voor de huidige kwaliteit van leven. 

Een derde van de veteranen geeft aan dat hun huidige leven

positief wordt beïnvloed door de missie en bijna de helft 

ervaart een positieve invloed van de militaire loopbaan op het 

huidige leven (zie Figuur 4). Een minderheid van de veteranen 

ervaart een negatieve invloed van de missie en/of de militaire 

loopbaan op hun huidige leven. 

Veteraan, hoe gaat het met u?

Figuur 4. Invloed van de missie en de militaire loopbaan op het huidige leven van de veteraan.

 Positief

 Geen

 Negatief

32%

54%

15%

Kwaliteit van leven
Over het algemeen gaat het goed met de veteranen. Gemiddeld 

geven zij een 7,9 voor hun kwaliteit van leven; 8% van de  

veteranen geeft een zes of lager en 55% een acht of hoger.  

De meesten ervaren het leven als zinvol en zijn daar tevreden 

mee. Dit beeld is vergelijkbaar met het beeld dat uit het  

onderzoek in 2014 naar voren kwam. 

49%

38%

14%

Missie(s) Militaire loopbaan
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Wie behoren tot de aandachtsgroep?
Veteranen in de aandachtsgroep geven aan in de drie maanden 
voorafgaand aan het onderzoek geen zorgbehoeften te  
hebben die gerelateerd zijn aan de uitzending. Maar iemand 
in de directe omgeving van de veteraan maakt zich zorgen  
dat de veteraan mogelijk uitzendgerelateerde problemen 
heeft waarvoor hij hulp zou moeten zoeken en/of de veteraan 
ervaart een negatieve invloed van de uitzending op zijn 
huidige leven. De veteranen behoren tot de aandachtsgroep 
omdat zij mogelijk problemen hebben of krijgen vanwege de 
uitzending. Deze groep verdient daarom onze aandacht.

Naast de veteranen die ten tijde van het onderzoek zorgbe-

hoeften hebben vanwege de uitzending, is er een groep van 

10% die geen zorgbehoeften heeft vanwege de uitzending 

ten tijde van het onderzoek, maar bij wie de uitzending in hun 

ogen of die van hun omgeving een negatieve rol speelt in hun 

huidige leven; deze veteranen rekenen wij tot de aandachts-

groep.

Behoefte aan ondersteuning
Ongeveer één op de zes veteranen (17%) had één of meer 

zorgbehoeften in de drie maanden voorafgaand aan het  

onderzoek (zie Figuur 5). Deze behoeften komen met name 

voor op de domeinen lichamelijk en psychisch functioneren  

en de financiële situatie. Bij een deel van de veteranen met een 

zorgbehoefte hangen de problemen of klachten samen met  

de uitzending. In totaal had één op de tien veteranen een  

zorgbehoefte in de drie maanden voorafgaand aan het  

onderzoek die (deels) gerelateerd is aan de uitzending. 

Zes op de tien veteranen met uitzendgerelateerde zorgbe-

hoefte(n) krijgen hiervoor professionele hulp of ondersteuning. 

Veteranen maken binnen de civiele hulp- en dienstverlening 

met name gebruik van een vorm van geestelijke gezondheids-

zorg en/of zorg vanuit de huisartsenpraktijk. Veteranen die 

gebruik maken van hulp- en dienstverlening voor militairen en 

veteranen maken met name gebruik van het maatschappelijk 

werk van De Basis en van materiële hulp via het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds. Over het algemeen voelen veteranen 

zich begrepen door de hulpverlener en zijn zij tevreden over 

de geboden hulp.

Vier op de tien veteranen met een zorgbehoefte vanwege de

uitzending ontvangen hiervoor geen hulp. De meest genoemde 

redenen die veteranen hiervoor geven, zijn dat zij het zelf 

willen aanpakken of oplossen, dat zij niet gemotiveerd zijn of 

dat zij eerder professionele hulp hebben gekregen maar dat 

eerdere ervaringen negatief zijn of dat zij geen baat hebben 

gehad bij de hulp. 
Figuur 5. Zorgbehoeften en de gemiddelde kwaliteit van leven voor verschillende groepen (inclusief de aandachtsgroep in blauw) en het totaal. 

Elk symbool van een persoon staat voor 1%.
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Kwaliteit van leven en zorgbehoeften
Ruim driekwart van de veteranen heeft geen behoefte aan 

ondersteuning of zorg; deze groep is het meest tevreden over 

hun leven (groen; zie Figuur 5). Veteranen met zorgbehoef-

ten vanwege de uitzending die daarvoor professionele hulp 

ontvangen (rood) zijn het minst tevreden; zij scoren net een 

voldoende op de kwaliteit van leven. Ook veteranen die voor 

de uitzendgerelateerde zorgbehoefte geen zorg ontvangen 

(paars), beoordelen de kwaliteit van leven nog net met een 

voldoende. Deze beide groepen scoren ongeveer een punt 

lager dan veteranen met zorgbehoeften die niet zijn 

gerelateerd aan de uitzending (oranje). De aandachtsgroep 

(blauw) bevindt zich wat betreft kwaliteit van leven tussen de 

groep met uitzendgerelateerde zorgbehoeften zonder 

professionele hulp en de groep met zorgbehoeften die niet 

zijn gerelateerd aan de uitzending. Dit geeft aan dat er in deze 

groep mogelijk wel behoeften aan ondersteuning zijn – 

mogelijk zelfs uitzendgerelateerd – maar dat deze niet urgent 

(genoeg) waren in de drie maanden voorafgaand aan dit 

onderzoek. Dit sluit een zorgbehoefte vanwege de uitzending 

in het verleden of de toekomst niet uit.

Risicofactoren
In het onderzoek is ook gekeken naar kenmerken of  

gedragingen die samenhangen met (een verminderde)  

kwaliteit van leven (zie Tabel 2). 2 In de gevonden factoren  

zijn grofweg twee overkoepelende thema’s te onderscheiden. 

Eén thema is een vorm van sociaal isolement, zoals alleen-

staand zijn, geen werkkring hebben vanwege werkloosheid 

of arbeidsongeschiktheid, weinig sociale steun ervaren, zich 

eenzaam voelen of terugdenken aan de missie met gevoelens 

van schaamte, spijt of schuldgevoel of zonder voldoening.  

Het tweede thema is het hebben van (gezondheids)klachten,  

al dan niet gerelateerd aan de uitzending. Daarnaast zijn er 

enkele overige factoren die een bescheiden rol spelen. 
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Thema Positieve samenhang  
(aanwezigheid/hogere 
mate hangt samen met  
betere kwaliteit van leven)

Negatieve samenhang
(aanwezigheid/hogere 
mate hangt samen met  
lagere kwaliteit van leven)

Sociaal isolement

Terugkijken op de missie(s) 
met voldoening

Alleenstaand zijn (al dan 
niet met kinderen) 

Sociale steun ervaren Werkloos of  
arbeidsongeschikt zijn

Actief zijn als veteraan  
(veteranenpas hebben, lid 
zijn van een vereniging,  
deelnemen aan activiteiten 
voor veteranen)

Terugkijken op de missie(s) 
met gevoelens van schaamte 
en/of schuld en/of verveling

Eenzaamheid ervaren

(Gezondheids)klachten

Zorgconsumptie in twaalf 
maanden voorafgaand  
aan het onderzoek

Niet-uitzendgerelateerde 
zorgbehoeften hebben

Uitzendgerelateerde  
zorgbehoeften hebben

Behoren tot de  
aandachtsgroep

Overig

Hoger inkomen

Langere duur van de  
militaire loopbaan

Een negatief effect van  
militaire loopbaan ervaren 
op het huidige leven

Tabel 2. Factoren die samenhangen met (een verminderde) kwaliteit van leven.

2.   N=2.643; ISAF-veteranen zijn niet meegenomen in deze analyse omdat verschillende 
factoren niet zijn gemeten in deze groep.



Eenzaamheid
Eenzaamheid blijkt naast gebrek aan sociale steun de  

belangrijkste factor die samenhangt met een verminderde 

kwaliteit van leven. Dit laat zien dat naast de aanwezigheid 

van steun ook de beleving van sociale steun een rol speelt 

in de kwaliteit van leven. Eén op de acht veteranen (13%) is 

zeer eenzaam en dit aantal is verhoudingsgewijs groter dan 

het percentage in de Nederlandse bevolking. Daarnaast geeft 

27% van de veteranen aan matig eenzaam te zijn. Het totale 

percentage veteranen dat aangeeft in enige mate eenzaam te 

zijn (40%), is wel vergelijkbaar met dat van de Nederlandse 

bevolking. Eenzaamheid gaat verhoudingsgewijs vaak  

samen met een verminderde kwaliteit van leven en/of de  

aanwezigheid van zorgbehoeften vanwege de uitzending  

en/of het behoren tot de aandachtsgroep (zie Figuur 6).  

Tot slot hangen werkloos of arbeidsongeschikt zijn,  

alleenstaand zijn, een laag inkomen en een negatievere  

beleving van de uitzending samen met eenzaamheid.
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Aanbevelingen
Uit het onderzoek volgen enkele aanbevelingen. Deze hebben 

we kort beschreven aan het begin van deze publiekssamen-

vatting en hieronder vatten we ze nogmaals samen. Daarnaast 

krijgt dit onderzoek op korte termijn een vervolg. Via interviews 

willen wij meer inzicht krijgen in verschillende thema’s uit 

het onderzoek, zoals eenzaamheid, de aandachtsgroep en 

hulpzoekgedrag. Ook willen wij aandacht besteden aan de 

hulpbronnen waaruit veteranen steun of kracht halen. Immers, 

de meeste veteranen ervaren positieve gevolgen van de uitzen-

ding en het militaire beroep.

Aanbevelingen voor de praktijk

•  Bied outreachende zorg richting degenen die geen hulp 
zoeken voor uitzendgerelateerde zorgbehoeften

•  Ondersteun het netwerk rondom de veteraan

•  Onderzoek het hulpzoekgedrag van veteranen en gebruik 
de inzichten uit dat onderzoek om de tijd tussen ontstaan 
van klachten en het moment van hulp zoeken onder  
veteranen te verkleinen

•  Ondersteun de zelfredzaamheid van veteranen

•  Onderzoek of het hulpaanbod aansluit bij de behoeften

Figuur 6. Samenhang tussen kwaliteit van leven, 
uitzendgerelateerde klachten ervaren of behoren tot de 
‘aandachtsgroep’ en eenzaamheid. Het gaat om 636 van de 
2.643 veteranen op wie één of meer van deze aspecten van 
toepassing zijn; de percentages zijn gebaseerd op het totaal 
van 2.643 veteranen waarbij deze aspecten gemeten zijn 
(ISAF-veteranen zijn niet meegenomen in deze analyse omdat 
eenzaamheid niet is gemeten in deze groep).
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Uitzendgerelateerde 
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