
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op 

uitzendervaringen 
Factsheet 

Inleiding 
Het Veteraneninstituut heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht een grootschalig onderzoek 

uitgevoerd naar zingeving, persoonlijke groei en veerkracht na deelname aan een militaire missie. 

Vanuit een psychologisch perspectief is bestudeerd hoe veteranen betekenis geven aan hun militaire 

uitzendervaringen. Het onderzoek was een grootschalig vragenlijstonderzoek, aangevuld met diepte-

interviews dat in de periode 2004-2009 werd uitgevoerd. Aan het onderzoek namen 1.561 veteranen 

deel wat 1.508 bruikbare ingevulde vragenlijsten opleverde. De helft van de groep deelnemers 

behoort tot de oudere generatie veteranen van de uitzendingen naar Nederlands-Indie (1945-1949), 

Korea (1950-1954) en Nieuw-Guinea (1950-1962). De andere helft valt onder de jongere generatie 

veteranen; zij waren als militair ingezet in Cambodja (1992-1993) en voormalig Joegoslavië (1992-

2004). 

Evaluaties van uitzendervaringen 
Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de veteranen positief tot zeer positief is over zijn 

uitzendervaringen (zie grafiek 1). Slechts 7% van de jongere generatie veteranen en 11% van de 

oudere veteranen was negatief; 36% was zowel positief als negatief over zijn of haar 

uitzendervaringen. Veteranen die negatief terugkijken zijn verhoudingsgewijs vaker terug te vinden 

onder degenen die hebben deelgenomen aan gevechtsoperaties (in tegenstelling tot vredesoperaties) 

en die als dienstplichtige, verplicht zijn uitgezonden (in tegenstelling tot beroeps en vrijwillig). Deze 

omstandigheden zijn meer terug te vinden onder de categorie oudere veteranen. 



Grafiek 1: Evaluatie van uitzendervaringen in percentages per categorie 

veteranen 

 

Positieve evaluaties 
In de vragenlijst konden veteranen ook aangeven wat zij positief dan wel negatief vonden van hun 

militaire uitzendervaringen. Van de 1.508 veteranen had 68% een positieve reactie opgeschreven. 

Van de oudere generatie was dit 54%; van de jongere generatie 81%. Uit de analyse van hun 

antwoorden blijken vooral de persoonlijke veranderingen positief te worden gewaardeerd, waarbij het 

opdoen van levenservaring en verbreding van de horizon het meest werden genoemd.  

 

Grafiek 2: Top drie positieve evaluaties van uitzendervaringen in percentages 

per categorie veteranen
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Negatieve evaluaties 
Van de 1.508 veteranen had 51% een negatieve reactie opgeschreven. Bij de negatieve evaluaties 

nemen de omstandigheden rondom de uitzending een duidelijke eerste plaats in, waarbij veteranen 

vooral ingaan op de tekortkomingen in de voorbereiding, de leefomstandigheden in het uitzendgebied, 

de lange tijd weg van huis en de lage soldij. Ook hier zijn weer verschillen tussen de generaties 

veteranen. Zo geven jongere veteranen meer negatieve reacties over de omstandigheden tijdens de 

uitzending. Zij schrijven ook vaker over de negatieve rol van autoriteiten en verstoorde onderlinge 

verhoudingen.  

 

Grafiek 3: Top 3 negatieve evaluaties over uitzendervaringen in percentages 

 

Persoonlijke veerkracht 
In het vragenlijstonderzoek is ook gekeken in hoeverre veerkracht (zelfvertrouwen, optimisme en 

persoonlijke controle) bijdraagt aan een positieve zingeving van militaire uitzendervaringen. Het bleek 

dat veteranen met veel veerkracht hun ervaringen als minder bedreigend hebben ervaren en ook 

minder posttraumatische stressreacties vertonen. Daarnaast bleek dat veteranen met veel veerkracht 

ook minder wantrouwen in anderen en de wereld hebben, en meer persoonlijke groei hebben ervaren.  

Zingeving 
Aanvullende diepte-interviews met Cambodja-veteranen toonden aan dat de militaire prestatie en 

kameraadschap in sterke mate zin geven aan een onvoorspelbare en gevaarlijke realiteit, evenals een 

gevoel van voldoening over wat ze hadden bereikt. De nieuwe ervaringen leveren persoonlijke winst 

op voor hun carrière en verdere leven. Daarentegen hebben geïnterviewde veteranen met 

posttraumatische stressreacties meer moeite om hun ervaringen in perspectief te plaatsen. Hun 

ervaringen in Cambodja hadden nog geen plek gekregen in het beeld dat ze hadden van zichzelf, 

anderen en/of de wereld om hen heen.  
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Tot slot 
Uit het onderzoek blijkt dat een positieve terugblik op de missie de geestelijke gezondheid en kwaliteit 

van leven op lange termijn bevordert. Ook blijkt dat ervaren dreiging tijdens de uitzending samenhangt 

met wantrouwende opvattingen ten opzichte van anderen en de wereld na de uitzending. Deze 

wantrouwende opvattingen hangen op hun beurt weer samen met posttraumatische stressreacties en 

een lagere kwaliteit van leven. Wantrouwende opvattingen belemmeren het zoeken van hulp en 

vergroten het risico op sociaal isolement. 

 

Voor veteranen blijkt het creëren van een positief wereldbeeld dat bijdraagt aan een gezonde 

aanpassing en het vergroten van veerkracht een belangrijke missie na de uitzending. Bewustwording 

van de positieve gevolgen van uitzendingen bij militairen en veteranen bevordert hun weerbaarheid 

(vóór de uitzending) en relativeringsvermogen (na de uitzending). 

 

Meer bewustwording over de positieve aspecten van uitzendingen bij het brede publiek helpt 

veteranen bij de aanpassing na terugkeer. Beleidsmakers en professionals in de zorg kunnen het 

zingevingproces na uitzending ondersteunen door het benadrukken van een positieve focus. Dit 

voorkomt een negatieve terugblik die kan resulteren in chronische posttraumatische stressreacties. Bij 

klachten moet het herstel eveneens gericht zijn op het opbouwen van een ondersteunend netwerk ter 

bevordering van verwerking en zingeving.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen van dit onderzoek. Voor meer informatie kunt u 
raadplegen: M.L. Schok (2009). Meaning as a mission. Making sense of war and peacekeeping. Delft: 
Uitgeverij Eburon. (Zie: 
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/35944/schok.pdf?sequence=2)  
 
Voor nadere informatie kunt u de volgende websites bezoeken: www.veteranenloket.nl  en 
www.veteraneninstituut.nl. Ook kunt u contact met ons opnemen per telefoon (088 334 00 50) of per 
e-mail (info@veteraneninstituut.nl). 
 
Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut.  
November 2014. 
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