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Woord vooraf 

UNIFIL vormt een rode draad, natuurlijk voor de
UNIFIL-veteranen, maar ook voor het Veteranen-
instituut (Vi). Al bij de opening van het instituut,
op 10 mei 2000, stond vast dat het Kennis- en
onderzoekscentrum van het Vi een grootschalig
onderzoek zou gaan uitvoeren naar de gezondheid
en het welzijn van de UNIFIL’ers. Met de publica-
tie van dit boek, Libanon laat ons nooit helemaal
los, wordt dit project afgerond. Ik ben ervan over-
tuigd dat het boek waardevolle informatie bevat,
voor iedereen die persoonlijk of vanwege zijn werk
bij veteranen betrokken is. Vele UNIFIL-veteranen
zullen het verschijnen van Libanon laat ons nooit
helemaal los bovendien als een vorm van erkenning
ervaren. Het oordeel over dit alles is echter voorbe-
houden aan de lezer. Bovendien gaat het om de
vraag, of en in hoeverre de zorg- en dienstverle-
ning aan (UNIFIL)-veteranen door 
de resultaten van deze studie zullen worden 
verbeterd. De praktijk zal dat moeten uitwijzen.
Dit boek bevat hiertoe in ieder geval de nodige
ingrediënten. 

Met dit onderzoek hebben wij de groep UNIFIL-
veteranen weer een stuk beter leren kennen. Dit
danken we vooral aan de overweldigende mede-
werking van de UNIFIL’ers zelf. Blijkbaar gaf de
gehanteerde formule – een vragenlijstonderzoek
van een neutrale, maar in de veteranenthematiek
goed ingevoerde organisatie – vele UNIFIL’ers het
vertrouwen om de vragenlijst uitvoerig en open-
hartig in te vullen. De medewerking van de 
UNIFIL’ers was voor de totstandkoming van dit
boek van cruciaal belang. Hoofdonderzoeker
mevrouw drs. J. Mouthaan en projectleider drs.
J.M.P. Weerts hebben mij hier herhaaldelijk op
gewezen. Mede door die grote respons is dit
onderzoek in de loop der jaren in een stroom-
versnelling geraakt en in omvang gegroeid. In de

eindfase is het onderzoeksteam daarom uitgebreid
met mevrouw dr. A.J.E. Dirkzwager, mevrouw 
dr. M. de Vries en mevrouw dr. S.I. Scagliola, allen
op dit gebied deskundige onderzoekers die hun
sporen ruimschoots verdiend hebben. Drs. M.
Elands verzorgde de eindredactie. De zes hierboven
genoemde personen vormden samen de ‘Project-
groep UNIFIL-onderzoek’.

Veel organisaties en personen hebben de onderzoe-
kers met raad en daad bijgestaan, te veel om hen
allen te noemen. Wie ik hier wel wil noemen en
bedanken voor hun onmisbare bijdrage zijn de
individuele UNIFIL’ers, voormalige hulpverleners,
commandanten, personeelsfunctionarissen en vele
anderen die toen of nu bij (de gevolgen van) deze
missie betrokken waren. Dat laatste geldt zeker
ook voor het Ministerie van Defensie, dat niet
alleen de financiële middelen voor dit onderzoek
heeft verstrekt, maar ook in andere opzichten aan
dit onderzoek heeft meegewerkt. Verder heeft een
aantal meelezers (delen van) het manuscript in de
conceptfase van bijzonder waardevol commentaar
voorzien: dr. R. van de Gelooven, prof. dr. B.P.R.
Gersons, drs. P.H. Kamphuis, kol.drs. W.J. Martens,
prof. dr. H.M. van der Ploeg, drs. F. Lardenoye 
en kol.arts. C. IJzerman. Hun commentaar is de
kwaliteit van het boek onmiskenbaar ten goede
gekomen. Een laatste woord van lof betreft de
vormgever van het UNIFIL-boek: Forma uit 
Nijmegen. Dankzij Forma – daarbij nadrukkelijk
ondersteund door mevrouw E. Vastenhouw van
het Vi – heeft niet alleen de geest, maar ook het
oog wat gekregen. Hopelijk zult u mede daardoor
dit boek na openslaan niet makkelijk kunnen 
loslaten en komt de inhoud u nog vaak van pas.

Mr. M. Zijlstra
Voorzitter Raad van Bestuur Veteraneninstituut
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Zoals later in deze inleiding blijkt, kwamen er al in
de jaren tachtig - tijdens en na de Nederlandse deel-
name aan UNIFIL - vanuit de groep UNIFIL’ers en
vanuit de zorgsector signalen dat sommige UNI-
FIL’ers (ernstige) gezondheidsklachten hadden die
mogelijk verband hielden met hun uitzending. De
overgang naar de burgermaatschappij was voor een
aantal UNIFIL’ers, vooral als zij onmiddellijk of vrij
snel na hun uitzending afzwaaiden, niet altijd
gemakkelijk. De aandacht en het begrip voor hun
verhalen en lotgevallen vielen soms tegen en het
gemis van de in Libanon ondervonden kameraad-
schap drong zich op. De Libanongangers werden
pardoes in het ‘gewone leven’ teruggeworpen en
hadden soms moeite met die overgang. Aan de ene
kant was er voldoening over de verrichte vredes-
taak en de bijzondere levenservaringen die waren
opgedaan, maar anderzijds was er ook teleurstel-
ling over het gebrek aan begrip en belangstelling
of was er onvermogen om ingrijpende belevenissen
met ‘buitenstaanders’ te delen.

Deze signalen gingen samen met het voortschrij-
dende inzicht bij onderzoekers, hulpverleners en
beleidsmakers dat veteranen met psychische
gezondheidsklachten ondanks de gegeven voor-
lichting en geboden nazorg lang niet altijd (tijdig)
professionele hulp zochten, met verdere verslechte-
ring van de gezondheid als mogelijk gevolg. Hulp-
verleners, maar ook beleidsmakers en zorginstellin-
gen hadden en hebben dan ook behoefte aan meer
kennis over de UNIFIL’ers en over de vraag hoe
het nu met hun gezondheid gaat. 
Eerder onderzoek was gericht op de gezondheid
van verschillende groepen vredesmissieveteranen,
onder wie UNIFIL-veteranen. In het huidige
onderzoek is de aandacht exclusief op UNIFIL’ers
gericht. Deze voor het veteranenbeleid grote en
belangrijke doelgroep was in de loop van de jaren,
net als andere groepen veteranen, voor een deel uit
het zicht verdwenen. Sinds de invoering van de
veteranenpas, in 1991, zijn de veteranen die zo’n
pas hebben aangevraagd met naam en adres

In de jaren 1979-1985 nam Nederland met ongeveer 9.000 militairen deel aan de United Nations Interim Force

in Lebanon (UNIFIL). De Nederlandse ervaringen tijdens deze vredesmissie, die werd uitgevoerd onder de vlag

van de Verenigde Naties (VN), wordt in bijlage A op hoofdlijnen beschreven. UNIFIL was de eerste grote 

VN-vredesmissie waaraan Nederland met een substantieel aantal militairen heeft deelgenomen. UNIFIL was in

zekere zin de opmaat voor de latere uitzendingen in internationaal verband. Dit onderzoek is dan ook mede

bedoeld als blijk van erkenning voor deze eerste groep vredesmissieveteranen.
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vervreemd, agressiever en zonder toekomstperspec-
tief. Ook enkele beroepsmilitairen hadden klach-
ten (Sectie Individuele Hulpverlening, 1981). Een
door de bevelhebber der landstrijdkrachten inge-
stelde werkgroep concludeerde in januari 1980 dat
slechts een paar militairen zich na terugkeer in
Nederland met problemen hadden gemeld en dat
er derhalve geen aanleiding was de bestaande
mogelijkheden tot hulpverlening uit te breiden
(Ministerie van Defensie, 1980a). Militairen
moesten derhalve terugvallen op de bestaande
militaire hulpverlening in de vorm van bijvoor-
beeld de onderdeelsarts, de Sociale Coördinatie
Commissie (SCC) of de Sectie Individuele Hulp-
verlening van de Koninklijke Landmacht (SIH).
UNIFIL’ers die de dienst al hadden verlaten - 
veteranen dus - konden op hun beurt terecht bij
de huisarts en de Militair Sociale Dienst (MSD).
Wel werd een jaar later het advies van de werk-
groep overgenomen om alle terugkerende militai-
ren en de huisartsen extra voor te lichten over
klachten die door het verblijf in Libanon konden
ontstaan en over de mogelijkheden tot hulpverle-
ning. Ook het advies om na afloop van de uitzen-
ding de nazorg te evalueren, zou tot concrete stap-
pen in die richting leiden (Ministerie van
Defensie, 1980b).
De extra voorlichtingsinspanningen waren terecht,
want ook bij later terugkerende militairen bleken
zich aanpassingsproblemen voor te doen. Daarom
benadrukte de SIH in 1981 wederom het belang
van een goede voorlichting aan de militairen,
zowel voor als na de uitzending. Deze voorlichting
moest gaan over de situatie in het uitzendgebied,
over het ervaren van spanning en angst en over de
hulpverleningsmogelijkheden, omdat “onverwerk-
te spannings- of angstvolle ervaringen na verloop
van tijd tot gedragsstoornissen kunnen leiden”. De
militairen moest duidelijk worden gemaakt dat
dergelijke reacties op spanningen normaal waren.
Het met elkaar hierover praten diende te worden
aangemoedigd (Sectie Individuele Hulpverlening,
1981).
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bekend. Buiten die groep is niet exact bekend 
hoeveel veteranen er zijn en waar zij wonen. 
Dit onderzoek had als bijkomend oogmerk om de 
UNIFIL’ers op de faciliteiten en voorzieningen die
de overheid en het Veteraneninstituut hen kunnen
bieden.
In 2004 was het 25 jaar geleden dat de eerste lich-
ting Nederlandse militairen naar Libanon vertrok.
In datzelfde jaar hebben 130 UNIFIL’ers voor het
eerst contact opgenomen met een maatschappelijk
werker van het Veteraneninstituut, omdat zij hulp
nodig hadden. Dit wijst erop dat een onderzoek
naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL’ers
ook in 2004 actueel en relevant is. In dit inleiden-
de hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de
gezondheidsproblemen die zich tot op heden
onder UNIFIL’ers hebben voorgedaan, en van de
hulpverlening die rond UNIFIL is verstrekt (para-
graaf 1.1). Daarbij wordt ingegan op de resultaten
van eerder onderzoek naar de gezondheid van
UNIFIL’ers (paragraaf 1.2), op het veteranenbeleid
en de praktijk van de nazorg voor UNIFIL’ers
(paragraaf 1.3) en op de resultaten van onderzoek
naar gezondheidsklachten onder vredesmissievete-
ranen in de jaren negentig (paragraaf 1.4). Para-
graaf 1.5 behandelt de doelstelling en vraagstelling
van het huidige onderzoek, waarna het hoofdstuk
wordt afgerond met een toelichting op de struc-
tuur van de gehele publicatie.

1.1. Eerste signalen over 
gezondheidsproblemen

In Libanon waren de militaire zorgverleners bin-
nen het bataljon na ingrijpende gebeurtenissen als
ongevallen, beschietingen of gijzelingen al attent
op het ontstaan van (mogelijk langdurige) psychi-
sche klachten. Dat de in Libanon opgedane erva-
ringen sommige UNIFIL’ers parten speelden,
bleek inderdaad al snel na terugkeer van de eerste
lichtingen in 1979 en 1980. Sommige ouders von-
den dat hun (dienstplichtige) zoon veranderd was:
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1.2. Eerste onderzoek naar gezond-
heidsklachten en hulpzoekgedrag

Ondanks de toenemende aandacht voor de
gezondheidsklachten en een verkennend onder-
zoek naar dit probleem, bleef het onduidelijk hoe-
veel Libanongangers na terugkomst klachten had-
den of kregen. Omdat een aantal UNIFIL’ers zich
pas geruime tijd na hun uitzending voor behande-
ling bij de SIH had aangemeld, werd er eind 1983
door de betreffende hulpverleners sterker dan
voorheen rekening mee gehouden dat UNIFIL’ers
in de toekomst in toenemende mate een beroep op
hen zouden doen (Ministerie van Defensie, 1983).
In oktober 1983 werd de Nederlandse bijdrage
teruggebracht van bataljonsniveau naar compag-
niesniveau (zie bijlage A: UNIFIL in vogelvlucht).
Na terugkeer van het laatste Dutchcoy-contingent
besloot de Koninklijke Landmacht, na overleg met
het Ministerie van Defensie, en op grond van
advies van de eigen gedragswetenschappelijke
afdeling om de omvang van de problemen door
een grootschalig onderzoek in kaart te laten 
brengen.
In de eerste fase van dit in 1986 door de Afdeling
Gedragswetenschappen van de Koninklijke Land-
macht verrichte onderzoek werden alle oud-
UNIFIL’ers bevraagd over hun gezondheid, 
waarbij vooral de vraag van belang was of zij een
beroep hadden gedaan op de hulpverlening. 
Hieruit bleek dat 116 van de 4.700 respondenten
(2,5%) hulp voor psychische klachten hadden
gezocht (Van der Beek, Onzenoort & Verkuyl,
1987). Uit vervolgonderzoek onder deze zoge-
noemde ‘hulpgroep’ bleek dat een verhoudingsge-
wijs groot deel van de (oud-)militairen op uitzen-
ding was gegaan om problemen in Nederland te
ontvluchten. De personen met nazorg gaven vaker
aan tijdens de uitzending een slechte relatie met
hun directe meerdere te hebben gehad, zich des-
tijds onveilig te hebben gevoeld en van nabij inci-
denten met doden of gewonden te hebben meege-
maakt. Na terugkeer ervoeren verhoudingsgewijs

veel personen uit deze groep aanpassingsproble-
men en misten zij de in Libanon ervaren kame-
raadschap sterker. Ten slotte voelden zij zich min-
der gewaardeerd. Het grootste deel van de
personen die gebruik hadden gemaakt van nazorg,
had niet direct na de uitzending, maar pas na
enkele maanden of zelfs ruim een jaar later psychi-
sche problemen gekregen. Aanpassingsproblemen
(27,5%), depressieve gevoelens (15,9%) en agressi-
viteit (13%) vormden hiervan de hoofdmoot. De
helft van de hulpgroep gaf overigens aan inmiddels
geen last meer te hebben van de klachten. De
onderzoekers schatten op basis van de onderzoeks-
en behandelgegevens dat tussen 2,5% en 10% van
alle Nederlandse UNIFIL’ers na hun uitzending
een beroep zou doen op hulp (Van der Beek et al.,
1987). 
In 1987 was al met al duidelijk geworden dat een
kleine minderheid van de UNIFIL’ers tijdelijk of
permanent met ernstige gezondheidsproblemen te
kampen had. Ook was duidelijk dat sommige
veteranen bij het oplossen van deze problemen
professionele hulp nodig hadden, maar deze niet
altijd zochten. De drempel om hulp te zoeken was
hoog, zoals zij later ook zelf aangaven: “En vooral
niet laten blijken dat je eigenlijk hulp nodig hebt.
Je bent verdorie beroepsmilitair. Die sociale boel
daar, daar moet je niet terechtkomen. Dan gaat
het echt fout.” (Helmonds Dagblad, 1986). In de
militaire hulpverlening waren eind jaren tachtig
desondanks meer dan 145 Libanongangers in
behandeling genomen. De meesten van hen had-
den zich na terugkeer uit Libanon in een isole-
ment teruggetrokken en voelden zich overmatig
gespannen en alert. Uiteindelijk leidde dit bij som-
migen van hen tot gedrag (zoals verslaving, agres-
sie, criminele handelingen of zelfmoordpogingen)
waarmee zij een gevaar voor zichzelf of een grote
zorg voor anderen waren. Dit gaf vaak de doorslag
om hulp in te schakelen (Knoester, 1989). Dat
slechts een deel van de UNIFIL-veteranen met
problemen hulp zocht en dit bovendien vaak pas
deed wanneer het water hen aan de lippen stond,
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was voor het Ministerie van Defensie een duidelijk
teken dat de nazorg voor veteranen nadrukkelijker
dan voorheen de aandacht verdiende.

1.3. Nazorgbeleid en nazorgpraktijk

De signalen over gezondheidsklachten onder 
UNIFIL’ers stonden niet op zichzelf. In de jaren
tachtig werd ook duidelijk dat duizenden Indië-
veteranen veertig jaar na hun uitzending nog met
ernstige lichamelijke en/of psychische klachten
kampten (Elands, 2000; Van der Ploeg en Weerts,
1995). Hun frustraties over het decennialange erva-
ren gebrek aan nazorg gingen hand in hand met een
sterk gevoeld gebrek aan maatschappelijke waarde-
ring voor de offers die zij hadden gebracht. Uitein-
delijk vonden de Indië-veteranen met hun klachten
over het gebrek aan waardering en nazorg gehoor
bij parlementsleden en bewindslieden (Van der
Mei, 1989). Dat laatstgenoemden hiervoor ontvan-
kelijk waren, was overigens mede het gevolg van de
toenemende kennis over de problemen van een deel
van de UNIFIL’ers. Juist toen de Indië-veteranen
hun behoefte aan nazorg en erkenning kenbaar
maakten, werd met het UNIFIL-nazorgonderzoek
uit 1986 duidelijk dat ook deelname aan zogeheten
vredesmissies tot (langdurige) lichamelijke en psy-
chische klachten kan leiden. Zodoende drong de
ernst van de problematiek tot de Haagse beleidsma-
kers door en presenteerde de minister van Defensie,
A.L. ter Beek, in 1990 zijn nota Zorg voor veteranen
in samenhang (Ministerie van Defensie, 1990).
Hiermee was het fundament gelegd voor het vetera-
nenbeleid. Het verbeteren van de veteranenzorg en
het bevorderen van erkenning voor veteranen vorm-
den de hoofddoelen van dat beleid.
Een belangrijke rol was vanaf 1991 weggelegd voor
de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) die
in opdracht en met subsidie van het Ministerie van
Defensie een groot deel van het veteranenbeleid
ging uitvoeren. Op het gebied van veteranenzorg
bood de SDV via de eigen maatschappelijk werkers

kortdurende psychosociale hulp en fungeerde zij als
tussenpersoon bij het doorverwijzen naar specifieke
civiele of militaire hulpverleners. Het nadrukkelij-
ker dan voorheen openstellen van de militaire zorg-
mogelijkheden voor veteranen en het zoeken van
aansluiting bij particuliere hulporganisaties vorm-
den vanaf 1990 het tweede hoofdelement bij de uit-
voering van het veteranenbeleid. De samenwerking
tussen het Ministerie van Defensie en de hiertoe
behorende zorginstellingen, de SDV en organisaties
als de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO) en de op begeleiding en
nazorg toegespitste Stichting BNMO Centrum
kreeg in de loop van de jaren negentig steeds meer
gestalte. Dit leidde in 2000 tot de opening van het
Veteraneninstituut. Dit instituut heeft als taak het
bevorderen van maatschappelijke erkenning van
veteranen en het verbeteren van de hulpverlening
voor veteranen en hun partners. Ook functioneert
het Veteraneninstituut als het ene, laagdrempelig
aanspreekpunt, waar veteranen voor al hun aan de
veteranenstatus gerelateerde vragen, problemen en
diensten – van de aanvraag van een veteranenpas tot
en met het inschakelen van professionele zorgverle-
ners – terecht kunnen. 
Aangezien de krijgsmacht in de jaren negentig vaker
aan vredesoperaties ging deelnemen, kwam de zorg
tijdens en na uitzendingen ook nadrukkelijker op de
maatschappelijke agenda te staan. Hoewel voor de
militairen die aan de nieuwe vredesoperaties deelna-
men, mede dankzij de tijdens en door UNIFIL
opgedane ervaringen, meer zorg beschikbaar was,
rapporteerde een aantal van hen na thuiskomst
gezondheidsklachten. Dat gold bijvoorbeeld voor
een deel van de in 1992-1993 uitgezonden Cam-
bodjagangers, en voor een deel van de militairen die
in de eerste helft van de jaren negentig in het voor-
malig Joegoslavië waren ingezet (Bramsen, Dirkzwa-
ger & Van der Ploeg, 1997; Esch, Bramsen, Son-
nenberg, Merlijn & Van der Ploeg, 1998; Mulder &
Reijneveld, 1999; Soetekouw, De Vries, Bleijenberg
& Van der Meer, 2000; De Vries, Soetekouw, 
Bleijenberg & Van der Meer, 1998).
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1.4. Onderzoek naar gezondheids-
klachten in de jaren negentig

De toenemende aandacht en bezorgdheid leidden
in 1996 tot een eerste grootschalig onderzoek naar
de gevolgen van deelname aan vredesmissies
(Bramsen et al., 1997). UNIFIL’ers vormden met
883 veteranen een van de grotere groepen in dit
door het Ministerie van Defensie gefinancierde
project. Voor het eerst werd hun gezondheid
samen met die van hun collega’s van recentere vre-
desmissies door gedragswetenschappers van de
Vrije Universiteit op grote schaal onderzocht.
Ondanks de verbeterde en verruimde nazorg ble-
ken onder de Libanongangers nog altijd klachten
en problemen voor te komen. Zij rapporteerden
sommige klachten zelfs in ruimere mate dan de
andere vredesmissieveteranen. Zo rapporteerden
UNIFIL-veteranen in dit onderzoek gemiddeld
meer slaapproblemen en meer somatische klach-
ten. De psychische problemen die met het ander-
soortige (nazorg)onderzoek in 1986 waren gesig-
naleerd, kwamen ook nu weer aan de oppervlakte.
Bij één op de twintig UNIFIL’ers waren posttrau-
matische stressreacties in zodanige mate aanwezig,
dat zij voldeden aan de criteria voor een posttrau-
matische stressstoornis (zie voor uitleg over criteria
blz. 27-28). Van de ruim achthonderd bevraagde
UNIFIL’ers gaf 13% aan behoefte te hebben
gehad aan hulp vanwege lichamelijke klachten,
21% aan hulp vanwege psychische klachten en
10% vanwege financiële of praktische problemen.
Van de UNIFIL-veteranen die behoefte hadden
aan hulp voor lichamelijke klachten heeft circa de
helft daadwerkelijk hulp gezocht en ontvangen;
van degenen die behoefte hadden aan hulp voor
psychische problemen was dit 33 procent. Hieruit
bleek dat veel UNIFIL-veteranen medio jaren
negentig nog steeds niet vaak hulp zochten voor
gezondheidsklachten en problemen, dan wel niet
op de hoogte waren van de mogelijkheden daar-
toe. De helft van de UNIFIL-deelnemers aan dit
onderzoek gaf namelijk aan dat de SDV bij hen

niet bekend was. Een even grote groep was niet op
de hoogte van het feit dat zij bij de militaire hulp-
verlening konden aankloppen. Deze uitkomst leid-
de ertoe dat sommige zorginstellingen de bekend-
heid met de hulpmogelijkheden onder veteranen
wilden vergroten. 
Tot op heden hebben enkele honderden 
UNIFIL’ers de door defensie aangeboden indivi-
duele en/of groepsgewijze behandelingen onder-
gaan (zie onder meer Van der Beek et al., 1987 en
Meulman & Francati, 2004). Op basis van dossier-
onderzoek bij de SIH (later: Afdeling Individuele
Hulpverlening, AIH) en bij het Centraal Militair
Hospitaal (CMH) kan worden geconcludeerd dat
SIH/AIH in de afgelopen tien jaar tenminste 
200 UNIFIL’ers en het CMH tenminste 300 
UNIFIL’ers in behandeling hebben gehad. Omdat
sommigen van hen gebruik hebben gemaakt van
verschillende militaire zorginstellingen is het lastig
het precieze aantal behandelde UNIFIL’ers te
becijferen. Uit de resultaten van het genoemde
onderzoek uit 1996 werd bovendien duidelijk dat
de meeste UNIFIL-veteranen tot dan toe hulp bij
civiele instanties hadden gezocht. De laatste jaren
hebben al met al honderden UNIFIL-veteranen
van de zorgdiensten van de SDV, de BNMO,
Stichting Centrum ’45, het Sinaï-Centrum en het
Veteraneninstituut gebruik gemaakt. Een volledig
overzicht van het aantal UNIFIL-veteranen dat in
de loop der jaren bij deze instellingen hulp heeft
gezocht ontbreekt evenwel. Verder is het door het
ontbreken van gegevens over de via de reguliere
civiele zorginstellingen verstrekte hulp nog minder
duidelijk hoe groot de groep die professionele hulp
heeft gezocht precies is en in hoeverre er sprake is
van een overlap tussen civiele en militaire hulpver-
lening. Wat evenwel geldt, is dat een steeds grotere
groep UNIFIL-veteranen de civiele of de militaire
hulpverlening heeft weten te bereiken. 
Naar de mening van hulpverleners (Schoenmaker
en Roozenbeek, 2004) hielpen de behandelingen
de veteranen inzicht te verkrijgen in hun situatie
en hun klachten te verwoorden. Vooral degenen
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van wie de klachten vrijwel uitsluitend te maken
hadden met ingrijpende uitzendervaringen, leken
wel te varen bij de geboden behandelingen. Vaak
zijn de klachten van de hulpzoekende Libanon-
gangers van een meer gecompliceerde en chroni-
sche aard. Hulpverleners signaleerden regelmatig
een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek,
agressie en (ernstige) posttraumatische stressklach-
ten. Verslavingen zorgden in sommige gevallen
voor bijkomende moeilijkheden die vaak leidden
tot uitval in therapie of terugval na het einde van
de behandeling. Uit persoonlijke mededelingen
van veteranen en hulpverleners blijkt dat de gebo-
den nazorg niet altijd een tijdige of adequate
oplossing biedt voor alle problemen die UNIFIL-
veteranen ondervinden (Van Brandwijk-Wiltjer,
1998). Omdat sommige behandelde Libanongan-
gers nog altijd aantoonbare klachten hebben, rijst
de vraag hoe effectief de zorg tot nu toe is geweest.
Er zijn geen studies gepubliceerd over de effectivi-
teit van de toegepaste behandeling. 

1.5. Doelstelling en vraagstelling 
van het UNIFIL-onderzoek.

De mogelijkheden voor nazorg zijn sinds 1990
uitgebreid en geïntensiveerd en een toenemend
aantal UNIFIL-veteranen heeft daarvan gebruik
gemaakt. Dit onderzoek beoogt onder andere een
bijdrage te leveren aan het verder vergroten van
het bereik en de effectiviteit van de zorg voor vete-
ranen, en wel voor UNIFIL-veteranen in het bij-
zonder. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is
evenwel inzicht te krijgen in de huidige gezond-
heid en het welzijn van de Nederlandse deelne-
mers aan UNIFIL, en in de mate waarin zij
gebruik hebben gemaakt van professionele hulp-
verlening. Deze doelstelling is uitgewerkt in drie
vragen: 

1. Hoe is het gesteld met de huidige 
gezondheid van de UNIFIL’ers?

2. Hoe is het gesteld met het huidige welzijn 
van de UNIFIL’ers?

3. In hoeverre hebben de UNIFIL’ers 
professionele hulp gezocht?

De op basis van dit onderzoek verkregen antwoor-
den op de drie hoofdvragen worden in respectieve-
lijk hoofdstuk 4, 5 en 6 beschreven. Eerst volgen
echter een beschrijving van de onderzoeksopzet 
en –methoden (hoofdstuk 2) en de kenmerken en
achtergronden van de onderzoeksgroep (hoofdstuk
3). Ook de ervaringen tijdens de uitzending en de
opvattingen over de uitzending komen in dit
derde hoofdstuk aan de orde. Na de drie reeds
genoemde hoofdstukken met de onderzoeksresul-
taten volgt een zevende hoofdstuk dat gewijd is
aan de opmerkingen en commentaren die respon-
denten aan de vragenlijst hebben toegevoegd. De
resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk
8 bediscussieerd. Dit laatste hoofdstuk bevat
tevens de belangrijkste conclusies en enkele aanbe-
velingen. De publicatie wordt afgerond met diver-
se bijlagen, waaronder een militair-historisch over-
zicht van de Nederlandse deelname aan UNIFIL.
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2.1. De onderzoeksgroep

Het onderzoek concentreert zich op de Neder-
landse militairen die in de jaren 1979 tot en met
1985 aan UNIFIL hebben deelgenomen. Met uit-
zondering van kwartiermakers, die iets eerder in
het gebied aanwezig waren, vertrok de eerste lich-
ting Nederlandse militairen in maart 1979 naar
Libanon om daar het Franse detachement te ver-
vangen. Tot medio november 1983 vonden de
rotaties plaats op bataljonsniveau (± 800 man). In
oktober 1983 werd het bataljon teruggetrokken en
ging de Nederlandse deelname verder op compag-
niesniveau (aangevuld tot 155 man). In november
1985 werd ook de Nederlandse compagnie terug-
getrokken uit Libanon. Volgens de Sectie Onder-
scheidingen van het Ministerie van Defensie heb-
ben in totaal ongeveer 9.000 Nederlandse
militairen aan UNIFIL deelgenomen (zie ook
Schoenmaker en Roozenbeek, 2004). De bijlage
‘UNIFIL in vogelvlucht’ (bijlage A) geeft op

hoofdlijnen een overzicht van de Nederlandse
deelname aan UNIFIL.
Zeker tweederde van de Nederlandse deelnemers
aan UNIFIL waren dienstplichtige militairen die
snel na terugkomst in Nederland de dienst verlie-
ten en daarmee de status van veteraan kregen. De
meeste overige Libanongangers waren beroepsmili-
tair en hadden een contract voor onbepaalde tijd.
Een deel van hen heeft inmiddels de dienst verla-
ten. In de komende tien jaar zullen ook de laatste
UNIFIL’ers de dienst verlaten en mogen allen zich
veteraan noemen.
In eerste instantie richtte het Kennis- en onder-
zoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut
zich met dit onderzoek uitsluitend op UNIFIL-
veteranen die bij het Veteraneninstituut staan
ingeschreven en op deze manier in het bezit zijn
van een veteranenpas. Dit was de enige actuele
registratie van UNIFIL-veteranen, en bovendien
had het Veteraneninstituut als beheerder van dit
bestand rechtstreeks toegang tot deze adressen.

2
Om inzicht te krijgen in de huidige gezondheid en het welzijn van de Nederlandse deelnemers aan UNIFIL en in

de mate waarin zij gebruik hebben gemaakt van professionele hulpverlening, is vragenlijstonderzoek verricht. In

dit hoofdstuk komt de methode van het onderzoek aan bod. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de

onderzoeksgroep (paragraaf 2.1) en wordt de procedure van het onderzoek uiteengezet (paragraaf 2.2). Vervol-

gens worden de meetinstrumenten besproken (paragraaf 2.3) en worden de methoden van data-analyse

beschreven (paragraaf 2.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (paragraaf 2.5.).

Onderzoeksopzet en onderzoeksmethode
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Omdat dit wellicht een te selecte groep was, zijn
in tweede instantie in samenwerking met de
Koninklijke Landmacht een groep UNIFIL-
veteranen zonder veteranenpas en een groep 
UNIFIL’ers die nog steeds in actieve dienst is bij
het onderzoek betrokken. Omdat de gevolgde 
procedures voor de drie groepen verschillen, 
worden ze onderstaand apart beschreven.

UNIFIL-veteranen met veteranenpas.

Via het adressenbestand van het Veteraneninsti-
tuut was het mogelijk een grote groep UNIFIL-
veteranen te benaderen. Ten tijde van de werving
van de respondenten (januari 2004) stonden
2.529 UNIFIL-veteranen ingeschreven bij de
administratie van het Veteraneninstituut. Dit
betreft 28% van alle toenmalige Nederlandse
UNIFIL-deelnemers. Voor het onderzoek zijn alle
bij het Veteraneninstituut geregistreerde UNIFIL-
veteranen aangeschreven. 

UNIFIL-veteranen zonder veteranenpas.

Ongeveer 5.800 Libanon-veteranen waren ten tijde
van het onderzoek niet in het bezit van een vetera-
nenpas; van hen was geen actueel adres bekend. Wel
was de Koninklijke Landmacht in het bezit van een
verouderd adressenbestand waarin alle Libanongan-
gers en enkele UNTSO-militairen1 waren opgeno-
men (in totaal 9.084 personen). Nadat de
UNTSO-militairen, enkele dubbel vermelde perso-
nen en de veteranenpashouders uit het bestand
waren gehaald, is uit de resterende namen en adres-
sen a-select een steekproef van tien procent getrok-
ken. Er is voor een steekproef gekozen, omdat dui-
delijk was dat veel adressen waarschijnlijk niet
actueel waren. Op deze manier kon in eerste instan-
tie voor een steekproef bekeken worden in hoeverre
dit het geval was. 580 personen zijn benaderd met
een verzoek tot deelname aan het onderzoek.

Actief dienende UNIFIL’ers.

Twee maanden nadat de laatste UNIFIL-veteranen
waren aangeschreven bereikten het Veteraneninsti-

1 UNTSO staat voor United Nations Truce Supervision Organisation. Sinds 1956 hebben circa 600 Nederlandse militairen aan deze 
waarnemingsmissie in het Midden-Oosten deelgenomen.

tuut, het Ministerie van Defensie en de Koninklij-
ke Landmacht overeenstemming om ook een
groep UNIFIL’ers bij het onderzoek te betrekken
die nog in actieve dienst was. Het Ministerie van
Defensie gaf opdracht om een lijst op te stellen
met alle nog actief dienende militairen die destijds
aan UNIFIL hebben deelgenomen (n = 580). Op
het moment dat de vragenlijsten verstuurd dien-
den te worden, waren van 146 actief dienende
‘UNIFIL’ers’ de adressen beschikbaar. Deze perso-
nen zijn allen aangeschreven.

2.2. Procedures

Benaderen van de respondenten
Bij het benaderen van de drie groepen UNIFIL’ers
zijn verschillende procedures gehanteerd. Dit
vloeide enerzijds voort uit het feit dat de deelbe-
standen op verschillende manieren en door ver-
schillende eigenaren worden beheerd, en ander-
zijds uit de uiteenlopende kwaliteit van de
verschillende adressenbestanden. Onderstaand
wordt per groep een beschrijving van de gevolgde
procedure beschreven (zie ook figuur 2.1).

UNIFIL-veteranen met veteranenpas. 

Het Veteraneninstituut is verantwoordelijk voor
dit bestand en heeft de UNIFIL-veteranen met
een veteranenpas rechtstreeks benaderd met het
verzoek om aan het onderzoek mee te werken.
Om de respons te verhogen, is onder meer gebruik
gemaakt van een vooraankondiging in de vorm
van een briefkaart (Eaker, Bergström, Bergström,
Adami, Nyren, 1998). Deze werd in week 1 van
2004 als eerste stap naar alle UNIFIL-veteranen
met een veteranenpas gestuurd (zie bijlage 2.1).
Op deze kaart werd aangekondigd dat zij een week
later een vragenlijst over hun welzijn en gezond-
heid zouden ontvangen. Op de aankondigings-
kaart werden eveneens de telefoon- en e-mailgege-
vens van de onderzoekers vermeld, voor het geval
de UNIFIL’ers in dit stadium vragen of opmerkin-
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gen hadden. Dankzij de aankondiging konden
voorafgaand aan de verzending van de vragenlijs-
ten nog enkele adreswijzigingen en andere correc-
ties verwerkt worden. In totaal werden 2.529 per-
sonen met een veteranenpas in week 1
aangeschreven. 

In week 2 van 2004 werd de vragenlijst aan 2.523
veteranenpashouders verstuurd (van 6 pashouders
bleken de gegevens niet meer te kloppen). Bij de

vragenlijst zat een begeleidende brief van de
onderzoekers van het Veteraneninstituut en een
antwoordenveloppe met antwoordnummer (zie
bijlage 2.2). In de brief werd uitleg gegeven over
het onderzoek, zoals het doel en de relevantie van
het onderzoek en de wijze waarop met de gegevens
zou worden omgegaan. Ook stond vermeld dat
indien de betrokkene behoefte had aan een per-
soonlijk gesprek naar aanleiding van de vragenlijst,
hij2 contact kon opnemen met het Centraal Aan-

UNIFIL-veteranen met veteranenpas UNIFIL-veteranen zonder veteranenpas Actief dienende UNIFIL’ers 

Januari 2004:

Aankondigingskaart (n = 2.529).

1 week later:

Verzending van de vragenlijst 

en begeleidende brief vanuit het 

Veteraneninstituut (n = 2.523).

Maart 2004:

Verzending van de vragenlijst, 

begeleidende brief van de Koninklijke

Landmacht en begeleidende brief van 

het Veteraneninstituut (n = 580).

Mei 2004:

Verzending van de vragenlijst, 

begeleidende brief van de Koninklijke

Landmacht en begeleidende brief van 

het Veteraneninstituut (n = 146).

Circa 6 weken later: 

Gecombineerde bedank- en  

herinneringsbrief met eerste 

stand van zaken (update 1).

Juni 2004, Oktober 2004, Maart 2005:

Bedankbrief en een beschrijving van de meest actuele stand van zaken van het onderzoek (update 2, 3, 4).

Figuur 2.1. De onderzoeksprocedures voor de drie verschillende groepen UNIFIL’ers.

2 Aan UNIFIL hebben enkele vrouwelijke Nederlandse militairen deelgenomen. In dit rapport wordt de UNIFIL-veteraan met het mannelijke 
persoonlijke voornaamwoord ‘hij’ aangeduid en het bezittelijke voornaamwoord ‘zijn’.
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meldingspunt (CAP) van het Veteraneninstituut.
Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst
kon hij2 contact opnemen met de onderzoekers
van het Veteraneninstituut. Circa zes weken na de
verzending van de vragenlijst werd een gecombi-
neerde bedank- en herinneringsbrief gestuurd,
waarin bovendien informatie over het verloop van
het onderzoek werd gegeven (zie bijlage 2.3).

UNIFIL-veteranen zonder veteranenpas.

In maart 2004 werden 580 UNIFIL-veteranen
zonder veteranenpas benaderd voor deelname aan
het onderzoek. De Koninklijke Landmacht heeft
deze personen zonder vooraankondiging de vra-
genlijst met een aanbiedingsbrief toegezonden.
Deze brief bevatte informatie over het onderzoek
en de vragenlijst en het verzoek om aan het onder-
zoek mee te werken (zie bijlage 2.4). De veteranen
ontvingen eveneens een begeleidende brief van het
Veteraneninstituut (zie bijlage 2.2). De veteraan
kon de vragenlijst met behulp van de antwoord-
enveloppe terugsturen aan het Veteraneninstituut.
De adressenlijst die de Koninklijke Landmacht
voor deze verzending gebruikte, was niet actueel.
Onbestelbare poststukken werden teruggestuurd
naar de Koninklijke Landmacht. Deze kon vervol-
gens zelf de onbestelbare adressen actualiseren via
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Van
de 580 verstuurde pakketten heeft de Koninklijke
Landmacht er negentig onbestelbaar retour gekre-
gen. Hiervan konden vijftig adressen door de GBA
geactualiseerd worden. Aan deze personen is de
vragenlijst alsnog verstuurd. Achttien UNIFIL’ers
zonder veteranenpas hadden zich overigens reeds
op een eerder moment aangemeld voor deelname
aan het onderzoek. Zij hebben de vragenlijst tege-
lijkertijd met de UNIFIL-veteranen met een vete-
ranenpas ontvangen. Alle benaderde en bereikte
veteranen zonder veteranenpas ontvingen in juni
2004 een bedankbrief, waarin eveneens de actuele
stand van zaken van het onderzoek beschreven
werd.

Actief dienende UNIFIL’ers.

Als laatste groep werd in mei 2004 een deel van de
actief dienende militairen met een UNIFIL-
uitzendverleden benaderd voor het onderzoek. De
Koninklijke Landmacht benaderde 146 van hen
met de aanbiedingsbrief van de Koninklijke Land-
macht, de vragenlijst, de begeleidende brief van de
onderzoekers en de antwoordenveloppe. In juni
2004 ontvingen zij tegelijk met de andere twee
aangeschreven groepen UNIFIL’ers een bedank-
brief, waarin ook informatie over het verloop van
het onderzoek werd gegeven. Van vier actief die-
nende ‘UNIFIL’ers’ was het adres al op een eerder
tijdstip bekend. Zij zijn tegelijkertijd met de groep
UNIFIL’ers met een veteranenpas benaderd (week
2 van 2004). 

Deadlines en exclusie van vragenlijsten
Op 1 juni 2004 werd de inzendtermijn voor het
onderzoek gesloten. Na deze datum zijn nog 32
ingevulde vragenlijsten binnengekomen die niet
meer in de analyses zijn meegenomen. Daarnaast
vulden tien personen die niet aan UNIFIL hadden
deelgenomen de vragenlijst in. In de meeste geval-
len waren dit militairen en veteranen van een
waarnemingsmissie in het Midden-Oosten
(UNTSO) die hun ervaringen ook wilden delen.
Ook deze vragenlijsten zijn niet in de analyses van
het onderzoek meegenomen.

Communicatie met de respondenten
Tijdens het onderzoek werd grote zorg besteed aan
het regelmatig informeren van de respondenten
over de voortgang van het onderzoek. Zes weken
na de eerste verzending van de vragenlijsten werd
een eerste informatiebulletin gestuurd aan alle
aangeschreven UNIFIL-veteranen met een vetera-
nenpas (zie bijlage 2.3). In dit bulletin werd infor-
matie gegeven over de voorlopige respons op het
onderzoek, werden degenen die de vragenlijst had-
den teruggestuurd hartelijk bedankt en werd aan
personen die nog niet gereageerd hadden gevraagd
of ze dit alsnog wilden doen. Opnieuw werd in de
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brief benadrukt dat degenen die behoefte hadden
aan een persoonlijk gesprek, contact konden opne-
men met het Veteraneninstituut. Daarnaast werd
naar aanleiding van de reacties van de responden-
ten informatie gegeven over mogelijkheden om in
contact te komen met collega’s of kameraden uit
Libanon, en over UNIFIL-ontmoetingsweekenden
en gespreksgroepen voor partners van veteranen
die door de BNMO georganiseerd zouden wor-
den. Ook werd in de brief uitgelegd dat in een
ander onderzoek aandacht besteed werd aan de
invloed van de uitzending op de relatie van de
veteraan met zijn partner. Dit onderzoek is inmid-
dels afgerond (Coops, 2005).
In juni 2004 ontvingen alle UNIFIL-veteranen
met een veteranenpas en de voor dit onderzoek
benaderde niet-pashouders en actief dienende
militairen een tweede informatiebulletin over het
onderzoek. In dit bulletin werd informatie gege-
ven over de stand van zaken met betrekking tot
het onderzoek (zie bijlage 2.5). Deze informatie is
ook bekendgemaakt in het verenigingsblad van de
Nederlandse UNIFIL Vereniging, Dubbel Vier (zie
bijlage 2.6). Het veteranentijdschrift Checkpoint
maakte eveneens regelmatig melding van de voort-
gang van het onderzoek.
In november 2004 ontvingen alle benaderde vete-
ranen en militairen nog een informatiebrief (zie
bijlage 2.7) met uitleg over het onderzoek en de
vervolgstappen. Tot slot is in maart 2005 een laat-
ste brief aan de deelnemers gestuurd, waarin werd
uitgelegd dat de publicatie van het boek over de
resultaten van het UNIFIL-onderzoek en de publi-
catie van een aparte samenvatting voor het alge-
mene publiek in september 2005 zullen verschij-
nen (zie bijlage 2.8).

Inlichten van organisaties en personen 
Twee weken voorafgaand aan de verzending van de
vragenlijsten zijn instanties en personen die
betrokken zijn bij de veteranenzorg in het alge-
meen en bij UNIFIL in het bijzonder via een brief
ingelicht over het onderzoek (zie bijlage 2.9). Op

deze manier waren de instanties waarmee de voor
het onderzoek benaderde veteranen mogelijk con-
tact hadden of zouden opnemen, op hoofdlijnen
geïnformeerd en konden ze desgewenst meer
informatie krijgen door contact op te nemen met
de onderzoekers van het Veteraneninstituut. In
bijlage 2.10 staan de instanties en personen ver-
meld die op deze manier geïnformeerd zijn. Ook
is voorafgaand aan de verzending van de vragen-
lijst informatie over dit onderzoek verspreid via de
website van het Veteraneninstituut, via het vetera-
nenblad Checkpoint, en in het UNIFIL-blad 
Dubbel Vier.

Vertrouwelijkheid van de gegevens 
Voor de groep UNIFIL’ers met een veteranenpas is
het adressenbestand van het Veteraneninstituut
gebruikt voor de verzending. De adresgegevens
zijn gescheiden van de onderzoeksgegevens. De
sleutel tussen de adresgegevens en de onderzoeks-
gegevens is alleen beschikbaar voor de onderzoe-
kers en het hoofd van het Kennis- en onderzoeks-
centrum van het Veteraneninstituut. De
adresgegevens kunnen dus niet zonder meer
gekoppeld worden aan de antwoorden op de vra-
genlijsten. De verzending aan de veteranen zonder
veteranenpas en aan de UNIFIL’ers die nog in
actieve dienst zijn, vond plaats onder de verant-
woordelijkheid van de Koninklijke Landmacht.
Voor deze groepen kunnen de adresgegevens ook
niet aan de vragenlijsten gekoppeld worden. In de
vragenlijst is het (toenmalige) militaire registratie-
nummer opgenomen om de (non)respons te kun-
nen bijhouden. Bij de verwerking van de gegevens
is uitsluitend de geboortedatum uit dit registratie-
nummer bewaard gebleven om zo de leeftijd van
de respondent te kunnen berekenen. Dit betekent
dat de gegevens van de vragenlijsten geanonimi-
seerd zijn en dat de onderzoeksgegevens niet her-
leidbaar zijn naar personen. De gegevens van het
vragenlijstonderzoek blijven onder beheer van het
Veteraneninstituut. Deze gegevens worden ver-
trouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
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In publicaties over het onderzoek wordt uitslui-
tend over groepsresultaten gerapporteerd. Een
belangrijk deel van de respondenten gaf in de vra-
genlijst extra commentaar. In een apart hoofdstuk
wordt daaraan aandacht besteed (zie hoofdstuk 7).
Deze kwalitatieve informatie is op dezelfde manier
behandeld als de overige onderzoeksgegevens: geen
van de onderzoeksgegevens zijn herleidbaar tot
individuen.

2.3. Meetinstrumenten

De vragenlijst is samengesteld uit reeds bestaande
en gestandaardiseerde meetinstrumenten en speci-
aal voor dit onderzoek ontwikkelde vragen. In
totaal telde de vragenlijst 40 pagina’s. Het grootste
deel van de vragenlijst bestond uit gesloten vragen,
waarbij de respondenten in een aantal gevallen een
toelichting konden geven op hun antwoorden. In
de inleiding van de vragenlijst werd uitleg gegeven
over de inhoud van de lijst, werd nog een keer
benadrukt dat de gegevens strikt vertrouwelijk en
anoniem verwerkt worden, en werden instructies
gegeven voor het invullen van de vragen. Aan het
eind van de vragenlijst waren vijf blanco pagina’s
toegevoegd die de respondenten konden gebrui-
ken om extra opmerkingen en/of uitleg te geven
over hun ervaringen, welzijn of gezondheid.
De vragenlijst bestond uit negen delen. De belang-
rijkste onderwerpen betroffen de ervaringen tij-
dens de uitzending, de wijze waarop de 
UNIFIL’ers terugblikken op hun uitzendervarin-
gen, hun huidige gezondheid en kwaliteit van
leven, en het gebruik van professionele hulpverle-
ning voor problemen die mogelijk aan de uitzen-
ding gerelateerd zijn. Elk deel van de vragenlijst
wordt hierna kort toegelicht.

Deel 1: demografische gegevens

De vragenlijst begint met vragen over demografi-
sche kenmerken, zoals de geboortedatum3, het
geslacht, de burgerlijke staat (toen en nu), het

hebben van kinderen, het aantal kinderen en de
leeftijd van het oudste kind, de woon- en 
werksituatie voor UNIFIL en nu, en het huidige
en toenmalige opleidingsniveau. Verder komt in
dit deel aan de orde of de respondent een vetera-
nenpas bezit, of hij lid is van een veteranenvereni-
ging (en zo ja welke), of de respondent reünies van
de UNIFIL-uitzending bezoekt, of er nog contac-
ten bestaan met andere UNIFIL’ers, en ten slotte
of de respondent het veteranentijdschrift Check-
point leest.

Deel 2: militaire kenmerken

Om de periode en de duur van de uitzending te
bepalen, is gevraagd naar de maand en het jaar van
vertrek en de maand en het jaar van terugkeer. In
geval van meerdere uitzendingen in UNIFIL-
verband werd ook nagegaan wanneer deze plaats-
vonden. Verder werden vragen gesteld over enkele
militaire kenmerken, zoals de functie tijdens de
uitzending, de plaats waar men gelegerd was, het
soort dienstverband, de rang tijdens de uitzending,
en het krijgsmachtdeel waartoe men behoorde.
Ook is gevraagd naar een eventuele voortijdige
repatriëring, en wat de reden daarvoor was. Ten
slotte is gevraagd of de respondent behalve aan
UNIFIL nog andere uitzendingen heeft deelgeno-
men.

Deel 3: periode voorafgaand aan UNIFIL

In dit gedeelte werden vragen gesteld over de situ-
atie voorafgaand aan de uitzending naar Libanon.
Allereerst werd gevraagd of de respondent zich
vrijwillig had aangemeld of aangewezen was. In
navolging van eerder onderzoek onder veteranen
(Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg, 1997;
Flach & Zijlmans, 1998; Willigenburg & Alkema-
de, 1995) is gevraagd hoe de houding van de
respondent zelf en het thuisfront (partner, ouders,
en vrienden) was ten opzichte van de uitzending
(d.w.z. positief, neutraal of negatief ). Daarnaast
zijn vragen gesteld over de duur van de periode
tussen de aanwijzing c.q. aanmelding voor uitzen-

3 De geboortedatum is in de meeste gevallen uit het militaire registratienummer herleid. Indien de respondent zijn of haar registratienummer niet wilde
vermelden, kon volstaan worden met de geboortedatum. In de onderzoeksgegevens is alleen de geboortedatum bewaard gebleven (zie paragraaf 2.2).
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ding en het daadwerkelijke vertrek, en wat men
hiervan vond. Tot slot werd nagegaan of de
respondenten van mening waren dat de krijgs-
macht hun voldoende had voorbereid op de uit-
zending en hoe zij hun gezondheid voorafgaand
aan de uitzending beoordelen.
Uit eerder onderzoek onder Nederlandse vetera-
nen van vredesmissies (Bramsen et al., 1997) en
uit Noors onderzoek onder UNIFIL-veteranen
(Weisaeth, Aarhaug, Mehlum & Larsen, 1993)
bleek dat de verwerking van uitzendervaringen en
de latere gezondheid samenhangen met de motiva-
tie om deel te nemen aan de uitzending. Om dit
in de huidige studie te kunnen onderzoeken, zijn
twee vragenlijsten uit de hiervoor genoemde
onderzoeken gecombineerd. Dit resulteerde in een
lijst van 23 mogelijke motieven, zoals de zucht
naar avontuur, geld verdienen, het opdoen van
militaire en/of levenservaringen, vluchtgedrag,
groepsdruk en idealisme. De respondenten kon-
den per motief aangeven in hoeverre dit van
invloed was op hun keuze om naar Libanon te
gaan (1 = geen invloed, 5 = zeer veel invloed). De
respondenten konden ook motieven toevoegen die
niet in de lijst voorkwamen.

Deel 4: situatie tijdens uitzending

In dit gedeelte van de vragenlijst kwamen de mee-
gemaakte ervaringen en de gevoelens tijdens de
uitzending aan bod. Allereerst is gevraagd naar het
meemaken van schokkende en mogelijk traumati-
sche gebeurtenissen in Libanon. Omdat ervarin-
gen tijdens vredesoperaties meer omvatten dan
alleen ingrijpende gebeurtenissen, zijn ook andere
tijdens vredesoperaties veel voorkomende ervarin-
gen gemeten, zoals positieve ervaringen en de
meer alledaagse, niet zozeer traumatische stress.
Tot slot zijn vragen gesteld om een beeld te krijgen
van de omstandigheden tijdens de uitzending. 

Ingrijpende gebeurtenissen tijdens uitzending
In de vragenlijst is gebruik gemaakt van een lijst
met zestien schokkende gebeurtenissen die men

tijdens een vredesoperatie kan meemaken. Het
betreft een bestaande lijst die in eerder Nederlands
onderzoek onder veteranen van vredesmissies en
actief dienende militairen is gebruikt (Bramsen et
al., 1997; Flach & Zijlmans, 1998). De respon-
denten konden aangeven of zij de gebeurtenis tij-
dens UNIFIL hebben meegemaakt en zo ja, in
hoeverre zij die gebeurtenis bedreigend vonden en
hoe machteloos zij zich tijdens de gebeurtenis
voelden (1 = helemaal niet, 5 = zeer). Voor het
huidige onderzoek is de lijst wat betreft dit laatste
aspect aangepast. In de oorspronkelijke vorm werd
gevraagd in welke mate men de gebeurtenis 
bedreigend of aangrijpend vond. Het onderscheid
tussen deze twee gevoelens bleek in een eerdere
studie echter lastig te maken, doordat de twee
onderling zeer hoog correleerden (r = .96; Winters,
2003, pag. 18). Aangezien machteloosheid in veel
andere studies onder soldaten van vredesmissies bij
het meemaken en verwerken van mogelijk trauma-
tische ervaringen een belangrijke rol blijkt te spe-
len (o.a. Litz, 1996), is gekozen om de categorie
‘aangrijpend’ te vervangen door ‘machteloosheid’. 
Daarnaast is met behulp van drie afzonderlijke
vragen nagegaan in hoeverre men de algemene
situatie tijdens de uitzending als aangrijpend en
bedreigend heeft ervaren en in hoeverre men zich
in algemene zin machteloos heeft gevoeld tijdens
de uitzending (Bramsen et al., 1997; Flach & Zijl-
mans, 1998).

Positieve ervaringen
Om de mate van positieve ervaringen tijdens de
uitzending te meten, is gebruikgemaakt van een
reeds bestaande Amerikaanse lijst (Litz, King,
King, Orsillo & Friedman, 1997). Deze zoge-
noemde ‘Positive Aspects of Peacekeeping Scale’
(PAPS) is een vragenlijst met elf items die positie-
ve of waardevolle ervaringen van vredesoperaties
weerspiegelen. De respondent geeft aan hoeveel
positieve invloed de ervaring op hem heeft gehad
gedurende de uitzending (1 = geen invloed, 4 =
extreem positieve invloed). Voorbeelden van
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mogelijk positieve ervaringen zijn: ‘ter plaatse zijn
voor een goede zaak’; ‘je gesteund voelen door
andere mensen in je eenheid’ en ‘voelen dat de
missie belangrijk is geweest voor je persoonlijke
groei’. De Amerikaanse vragenlijst is door de
onderzoekers van het Veteraneninstituut vertaald.
Ook is voor het huidige onderzoek een twaalfde
item toegevoegd: ‘je inzetten voor de Verenigde
Naties’. 

Negatieve en alledaagse stressoren
De mate van alledaagse stress tijdens UNIFIL is
gemeten met behulp van twee bestaande Ameri-
kaanse vragenlijsten ‘Negative Aspects of Peacekee-
ping Scale’ (NAPS, 17 items) en de ‘General
Overseas Military Stressors‘ (GOMS, 8 items; Litz
et al., 1997). De twee lijsten zijn door de onder-
zoekers ten behoeve van dit onderzoek vertaald.
De NAPS meet ervaringen, situaties of omstandig-
heden die frustrerend of belastend kunnen zijn.
Voorbeelden van zulke mogelijk negatieve aspec-
ten zijn: ‘omgaan met de rules of engagement’ en
‘beperkingen in handelen tijdens patrouilles in
gevaarlijke gebieden’. De GOMS meet de meer
algemene stressoren die gepaard gaan met het die-
nen in het buitenland, zoals ‘weg zijn van je fami-
lie en vrienden’ en ‘verveling’. Voor beide schalen
geven de respondenten aan of de ervaring op hen
van toepassing is en hoeveel negatieve invloed de
betreffende ervaring op hen heeft gehad (0 = niet
op mij van toepassing, 1 = geen invloed, 4 =
extreem negatieve invloed). Aan het eind van de
lijst kon men eventueel zelf een negatieve ervaring
toevoegen. 

Peacekeeper identity 
In de vragenlijst zijn vijf stellingen geïncludeerd
die de ‘Peacekeeper Identity’ meten (Britt, Adler
& Bartone, 2001). De ‘Peacekeeper Identity’ heeft
betrekking op de mate waarin de persoon voldoet
aan de ‘ideale’ identiteit van een vredessoldaat.
Indien iemand de ervaring van de vredesoperatie
relevant vindt voor zijn/haar identiteit, zal deze

persoon sneller betekenis ontlenen aan de uitzend-
ervaring. De respondenten geven aan in welke
mate zij het oneens of eens zijn met de stellingen
(1 = helemaal niet eens, 5 = helemaal mee eens).
Voorbeelden van items van de Peacekeeper Identi-
ty Scale zijn ‘ik vond de rol als vredesmissiesoldaat
relevant voor mijn militaire vorming’ en ‘ik vond
de “menselijke kant” van vredesmissies prettig’. 

Omstandigheden tijdens uitzending
Om een beeld te krijgen van de omstandigheden
tijdens de uitzending zijn speciaal voor dit onder-
zoek 24 stellingen geformuleerd. Deze stellingen
hebben betrekking op het contact met de militaire
meerdere(n) tijdens de uitzending (2 items), het
contact met collega’s in Libanon (5), het contact
met het thuisfront (3), het contact met hulpverle-
ners of de mogelijkheden tot hulpverlening (3), en
de materiële en immateriële omstandigheden in
het uitzendgebied (11). De respondenten geven
aan in welke mate zij het oneens of eens zijn met
de stellingen (1 = helemaal niet eens, 5 = helemaal
mee eens). Voorbeelden van de stellingen zijn: ‘tij-
dens de uitzending had ik goede contacten met
mijn collega’s’, ‘ik was tevreden met de verlofrege-
lingen’, en ‘de huisvesting liet veel te wensen over’.
De items met betrekking tot het contact met de
militaire meerdere vormden een schaal met vol-
doende interne consistentie (x =.74), net als de
items over het contact met collega’s tijdens de uit-
zending (x = .78).

Deel 5: gezondheid tijdens UNIFIL

In dit gedeelte van de vragenlijst kwamen speciaal
voor deze studie ontworpen vragen over de licha-
melijke en psychische gezondheid tijdens de uit-
zending aan bod. De respondenten werd gevraagd
naar hun lichamelijke gezondheid tijdens de uit-
zending in algemene zin (1 = slecht, 5 = uitste-
kend). Daarnaast werd gevraagd of men tijdens de
uitzending letsel en/of verwondingen heeft opgelo-
pen, lichamelijke klachten of symptomen heeft
gehad (zoals maagpijn of duizeligheid) en of zich
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tijdelijke of blijvende ziektes hebben voorgedaan.
Ook de psychische gezondheid tijdens de uitzen-
ding als geheel werd bevraagd (1 = slecht, 5 = uit-
stekend) en er werd gevraagd of men tijdens de
uitzending psychische problemen heeft ervaren
(zoals gevoelens van onrust, somberheid, etc.).
Met betrekking tot de lichamelijke klachten en de
psychische problemen werd gevraagd of de respon-
denten voor deze klachten contact hebben gezocht
met een hulpverlener, met welke hulpverlener men
contact heeft gezocht, hoe zij de hulpverlening
beoordeelden (1 = slecht, 5 = uitstekend), en welk
effect de hulp op de klachten heeft gehad.

Deel 6: periode kort na terugkomst uit Libanon

Met behulp van zeven vragen geven de responden-
ten informatie over het eerste jaar na terugkomst
uit Libanon. Er werd geïnformeerd hoeveel moeite
het kostte om te wennen aan het dagelijks leven in
Nederland, hoeveel moeite de respondenten had-
den met het vinden van werk, en in hoeverre het
moeite kostte om te functioneren vanwege licha-
melijke en/of psychische klachten. De moeite die
het kostte om de draad van het gewone leven weer
op te pakken en de manier waarop zij deze periode
na uitzending hebben ervaren, werden eveneens
nagevraagd (Bramsen et al., 1997; Flach & Zijl-
mans, 1998). Tot slot is een zelf ontworpen vraag
toegevoegd over de tijd die nodig was om de rela-
tie met de partner weer op te pakken.

Deel 7: terugblik op UNIFIL

In dit gedeelte van de vragenlijst werd gevraagd
hoe de UNIFIL’ers op hun uitzending terugkijken
en op welke manier deelname aan UNIFIL hun
leven heeft veranderd.

Positieve en negatieve terugblik
De manier waarop de deelnemers terugkijken op
de UNIFIL-uitzending is met behulp van een lijst
met veertien stellingen gemeten. Drie stellingen
zijn afkomstig uit eerder Nederlands onderzoek
onder veteranen (Bramsen et al., 1997), 

drie komen uit eerder Noors onderzoek onder 
UNIFIL-militairen (Weisaeth et al., 1993), en de
overigen zijn speciaal voor de huidige studie ont-
worpen. Deze stellingen hebben zowel betrekking
op een positieve terugblik (11 stellingen) als op
een negatieve terugblik (3 stellingen). Responden-
ten gaven antwoord op een vijfpuntsschaal 
(1= helemaal niet eens; 5= helemaal mee eens). De
items over een positieve terugblik (x = .80) en de
drie stellingen over een negatieve terugblik
(x =.68) vormden twee schalen met voldoende
interne consistentie.

Positieve en negatieve veranderingen door UNIFIL
Het meemaken van schokkende gebeurtenissen
kan samengaan met zowel negatieve als positieve
veranderingen in bepaalde levensgebieden (Tede-
schi & Calhoun, 1996). Om te onderzoeken op
welke manier de deelname aan UNIFIL het leven
van de respondenten heeft veranderd, is voor het
huidige onderzoek een lijst met 22 items ontwor-
pen. De respondenten konden op een vijfpunts-
schaal aangeven of de diverse aspecten door de uit-
zending (sterk) zijn afgenomen, onveranderd
bleven, of (sterk) zijn toegenomen. De items heb-
ben betrekking op het zien van nieuwe mogelijk-
heden in het leven (‘de mate waarin ik me voor
dingen interesseer’, ‘openstaan voor nieuwe dingen
en ervaringen’), de persoonlijke sterkte (‘mijn
gevoel van zelfvertrouwen’, ‘de waardering voor
mijn leven’), sociale relaties (‘me verbonden voelen
met anderen’, ‘moeite doen voor relaties en vriend-
schappen’), en het gezinsleven (‘de kwaliteit van de
band met mijn familie/gezin’, ‘de behoefte om bij
mijn gezin of familie te zijn’). De interne consis-
tentie van deze vier schalen is goed; de Cronbach’s
alpha’s varieerde van .83 voor ‘het zien van nieuwe
mogelijkheden’ tot .90 voor zowel ‘persoonlijke
sterkte’ als ‘sociale relaties’.

Deel 8: huidige gezondheid

In dit gedeelte van de vragenlijst zijn vragen
gesteld die een antwoord moeten opleveren op
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twee hoofdvragen: 1) Hoe is het met de huidige
gezondheid van de UNIFIL’ers gesteld? en 2) In
welke mate hebben zij professionele hulp gezocht
voor problemen die mogelijk aan de uitzending
gerelateerd zijn? Er is zowel gebruikgemaakt van
reeds bestaande en gestandaardiseerde meetinstru-
menten als van een aantal zelf ontworpen vragen.
Hierna zullen de gebruikte instrumenten beschre-
ven worden.

Huidige gezondheid
Om de algemene gezondheid te meten, is gebruik
gemaakt van de Short Form Health Survey 12
(SF-12v2; Gandek, Ware, Aaronson, Apolone,
Bjorner, Brazier et al., 1998; Ware, Kosinski &
Keller, 1995). De SF-12 is een verkorte versie van
de SF-36 en meet acht aspecten van de gezond-
heid:
• algemene gezondheid (1 item): hoe iemand zijn/ 

haar gezondheid in het algemeen beoordeelt;
• fysiek functioneren (2 items): de mate waarin 

iemand zich beperkt voelt in het leveren van 
fysieke inspanning;

• fysieke rolbeperkingen (2 items): de mate waarin
iemand zich door zijn/haar lichamelijke gezond-
heid beperkt voelt in zijn/haar doen en laten;

• emotionele rolbeperkingen (2 items), de mate 
waarin iemand zich door zijn/haar emotionele 
toestand beperkt voelt in zijn/haar doen en laten;

• lichamelijke pijn (1 item); in welke mate iemand
zich door lichamelijke pijn belemmerd voelt;

• psychische gezondheid (2 items): de mate waarin
iemand zich rustig/tevreden of neerslachtig/
verdrietig voelt;

• vitaliteit (1 item); de mate waarin iemand zich 
energiek voelt;

• sociaal functioneren (1 item); de mate waarin 
iemand zich door lichamelijke of emotionele 
problemen belemmerd voelt in zijn/haar sociale 
omgang.

In eerder onderzoek heeft TNO aan de twee items
van de psychische gezondheid drie items uit de
oorspronkelijke SF-36 toegevoegd om zodoende

een bredere meting van de psychische gezondheid
te krijgen, genaamd de ‘Mental Health Index’
(MHI; TNO Preventie en Gezondheid, 2003).
Deze uitbreiding is in dit onderzoek ook toegepast.
De scores op de acht schalen vormen een compo-
nent voor de algemene lichamelijke gezondheid
(‘Physical Component Score’; PCS) en een compo-
nent voor de algemene psychische gezondheid
(‘Mental Component Score’; MCS). Het instru-
ment wordt wereldwijd in veel studies gebruikt,
onder meer in onderzoek onder veteranen, en kent
een goede betrouwbaarheid en validiteit (Ware,
Kosinski, Turner-Bowker & Gandek, 2002). 

De mate waarin een posttraumatische stressstoor-
nis (PTSS) en posttraumatische stressklachten
voorkomen onder de UNIFIL’ers is gemeten met
behulp van de Zelfinventarisatielijst voor PTSS
(ZIL; Hovens, Van der Ploeg, Bramsen, Klaaren-
beek, Schreuder & Rivero, 1994; Hovens, Bram-
sen & Van der Ploeg, 2000). Dit instrument is
eerder gebruikt in onderzoek onder veteranen van
vredesmissies en uitgezonden militairen, en bestaat
uit drie subschalen die corresponderen met de drie
DSM-IV symptoomclusters van PTSS: herbele-
ving (6 items), vermijding (9 items) en verhoogde
prikkelbaarheid (7 items; American Psychiatric
Association, 1998, p. 256-258). De respondenten
beantwoorden de items op een vierpuntsschaal 
(1 = geheel niet, 4 = zeer veel). De Zelfinventarisa-
tielijst voor PTSS is een valide en betrouwbaar 
instrument gebleken (Hovens et al., 1994; Hovens
et al., 2000).
In het huidige onderzoek is de totaalscore op de
22 items gebruikt als indicatie voor het aantal
posttraumatische stressklachten dat men rappor-
teert. Daarnaast kan op twee verschillende manie-
ren berekend worden hoeveel personen een score
hebben die indicatief is voor een mogelijke diag-
nose van posttraumatische stressstoornis. Enerzijds
voldoen volgens de auteurs personen met een
score van 52 of hoger op de vragenlijst aan de cri-
teria voor PTSS (berekeningsmethode PTSD-22).
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Op de tweede manier wordt volgens een algoritme
berekend hoeveel personen hoog scoren (dat wil
zeggen, ‘tamelijk veel’ of ‘zeer veel’) op minstens
één item met betrekking tot ‘herbeleven’, op min-
stens drie items met betrekking tot ‘vermijden’ en
op minstens twee items met betrekking tot ‘ver-
hoogde prikkelbaarheid’ (berekeningsmethode
PTSD-DSM-IV). Dit algoritme komt overeen met
de criteria die in de DSM-IV gesteld worden voor
PTSS (American Psychiatric Association, 1998).

Om de aanwezigheid van lichamelijke en psychi-
sche klachten gedurende de afgelopen week te
meten, is gebruik gemaakt van twee meetinstru-
menten. Allereerst zijn twee schalen van de Neder-
landse versie van de Symptom Checklist-90 (SCL-
90) gebruikt om huidige slaapproblemen (3 items)
en hostiliteit (“gevoelens van boosheid”, 6 items)
te meten (Arrindell & Ettema, 2003). Daarnaast is
met behulp van een vragenlijst die eerder is
gebruikt bij uitgezonden militairen gemeten in
hoeverre de UNIFIL’ers somatische klachten erva-
ren (8 items; Kuijk & Zijlmans, 2002). 

Om de gezondheid in relatie tot de uitzending te
meten, zijn vijf door TNO ontwikkelde vragen
over de ervaren gezondheid gebruikt en aangepast
voor het UNIFIL-onderzoek (Hoejenbos, Mulder,
Reijneveld & van Dommelen, 2003; TNO Preven-
tie en Gezondheid, 2003). Allereerst is gevraagd in
hoeverre het gebruik van alcohol, medicatie en ove-
rige middelen na de uitzending is veranderd (afge-
nomen, gelijk gebleven of toegenomen). Daarnaast
is gevraagd in welke mate de respondenten in het
afgelopen jaar gezondheidsproblemen hebben erva-
ren (van ‘helemaal geen’ tot ‘vaak’) en van welke
aard deze waren. Ook is gevraagd in hoeverre de
respondenten denken dat deze gezondheidsproble-
men te maken hebben met de uitzending(en).
Indien de UNIFIL’ers van mening waren dat er een
relatie bestond tussen de uitzending(en) en hun
klachten, konden zij aangeven of dit de uitzending
naar Libanon of een andere uitzending betrof. 

Contacten met professionele hulpverleners
Het laatste deel van de vragen over de huidige
gezondheid betreft de mate waarin de UNIFIL’ers
contact hebben gezocht met professionele hulpver-
leners voor problemen die volgens henzelf te
maken hebben met de uitzending. De responden-
ten gaven aan met welke hulpverlener ze contact
hebben gehad en in hoeverre ze tevreden waren
over de ontvangen hulp (Bramsen et al., 1997).
Aan de hand van de reacties op elf stellingen werd
vervolgens onderzocht welke factoren van invloed
kunnen zijn op het wel of niet zoeken van profes-
sionele hulp bij psychische problemen (Wagenaar,
2004). Voorbeelden van de voorgelegde stellingen
zijn: ‘ik ben in staat mijn eigen problemen op te
lossen’ en ‘hulp zoeken voor psychische problemen
zie ik als een zwakte’. Respondenten gaven aan in
welke mate de stelling op hen van toepassing was.
Tot slot konden de respondenten in twee open
vragen aangeven bij wie men hulp zou zoeken
voor sociale en/of emotionele problemen, en bij
wie men hulp zou zoeken indien deze problemen
samenhangen met de uitzending.

Deel 9: kwaliteit van leven

Het laatste deel van de vragenlijst gaat over de hui-
dige kwaliteit van leven van de UNIFIL’ers. Vanuit
de gedachtegang dat “gezondheid meer is dan de
afwezigheid van ziekte” (Wereldgezondheidsorga-
nisatie, 1948, p.1) wordt in onderzoek onder vete-
ranen in toenemende mate aandacht besteed aan
gezondheid in een breder perspectief (Hawthorne,
Hayes, Kelly & Creamer, 2004; Proctor, Harley,
Wolfe, Heeren & White, 2001; Schok & de Vries,
2005; Unwin, Blatchley, Coker, Ferry, Hotopf,
Hull, et al., 1999; Voelker, Saag, Schwartz, Chri-
schilles, Clark, Woolson & Doebbeling, 2002).
Het begrip ‘Kwaliteit van Leven’ biedt in die zin
een bredere definitie van gezondheid en omvat de
complexe wijze waarop de lichamelijke gezond-
heid, de psychologische toestand, de sociale rela-
ties en de leefomgeving van individuen samenko-
men (WHOQOL-Group, 1995, p. 1.405).
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De huidige kwaliteit van leven is gemeten met
behulp van de verkorte versie van de Kwaliteit van
Leven-vragenlijst, de zogenoemde ‘WHOQOL-
Brèf ’ (26 items; WHOQOL-Group, 1996; de
Vries, 1996). Deze vragenlijst meet vier domeinen
van de kwaliteit van leven: lichamelijke gezond-
heid (7 items), psychologische toestand (6 items),
sociale relaties (3 items) en omgeving (8 items).
Het domein omgeving bestaat uit aspecten van
onder andere werk, leefomgeving, financiële bron-
nen, beschikbaarheid van informatie en toeganke-
lijkheid van gezondheidsdiensten. Daarnaast
meten twee items de algehele gezondheid en kwa-
liteit van leven. De Kwaliteit van Leven-vragenlijst
kent een goede validiteit en betrouwbaarheid (de
Vries, 1996).

2.4. Verwerking en analyse

De gegevens zijn verwerkt in SPSS 11.0. Tijdens
het invoeren van de vragenlijsten is de invoer
steekproefsgewijs door de onderzoekers gecontro-
leerd. Per tien vragenlijsten is telkens de invoer
van twee vragenlijsten gecontroleerd. Om de drie
verschillende UNIFIL-groepen met elkaar te ver-
gelijken wat betreft militaire en persoonskenmer-
ken, de huidige gezondheid, de beoordeling van
de kwaliteit van leven en het zoeken van professio-
nele hulp, is gebruikgemaakt van chi-kwadraat
toetsen en variantie-analyses (met de post-hoc
Bonferroni toets). Daarnaast is, voor de gestan-
daardiseerde meetinstrumenten, met behulp van 
t-toetsen onderzocht in hoeverre de respondenten
van dit onderzoek verschillen van de algemene
Nederlandse bevolking. 
Om mogelijke risicofactoren voor symptomen van
posttraumatische stress, algemene gezondheid en
de kwaliteit van leven te identificeren, zijn hiërar-
chische multipele regressie-analyses uitgevoerd. De
afhankelijke variabelen zijn respectievelijk de
totaalscores op de Zelfinventarisatielijst voor
PTSS, de samengestelde maten van de SF-12, de

domeinen van de Kwaliteit van Leven-vragenlijst
(WHOQOL-Brèf ), en de schaalscores voor slaap-
problemen en hostiliteit van de SCL-90. De onaf-
hankelijke variabelen zijn gegroepeerd in de vol-
gende blokken van variabelen: demografische en
militaire kenmerken, ervaringen tijdens de uitzen-
ding, de gezondheid tijdens de uitzending en erva-
ringen in het eerste jaar na terugkomst. In de
regressie-analyses voor de huidige kwaliteit van
leven zijn de huidige gezondheidsproblemen als
laatste stap in de analyses opgenomen. Er is geko-
zen voor hiërarchische regressie-analyses, omdat
op deze manier onderzocht kan worden in hoever-
re de variabelen in een volgende stap toegevoegde
waarde hebben bij het verklaren van de uitkomst-
maten. Zo kon bijvoorbeeld bepaald worden in
hoeverre de ervaringen tijdens de uitzending bij-
dragen aan het verklaren van huidige gezondheids-
problemen, nadat eerst voor het effect van militaire
en persoonskenmerken gecontroleerd was. 
Met behulp van een hiërarchische logistische
regressie-analyse is onderzocht welke factoren
samenhangen met het hulpzoekgedrag. Als onaf-
hankelijke variabelen zijn demografische en mili-
taire kenmerken, ervaringen tijdens de uitzending,
gezondheid tijdens de uitzending, ervaringen in de
periode kort na terugkomst en de huidige gezond-
heid in de analyse opgenomen.
Alle opmerkingen die de UNIFIL’ers zelf hebben
toegevoegd op de blanco pagina’s aan het einde
van de vragenlijst zijn op een kwalitatieve manier
geanalyseerd. In hoofdstuk 7 worden deze
naschriften beschreven.

Vergelijking met eerder onderzoek
In de jaren negentig vonden twee onderzoeken
plaats naar de gezondheid van Nederlandse mili-
tairen en veteranen die aan internationale vredes-
missies hebben deelgenomen. In 1996 onderzocht
de Vrije Universiteit Amsterdam voor het eerst op
grote schaal de gezondheid van veteranen die aan
vredesmissies hebben deelgenomen (Bramsen et
al., 1997). Binnen dit ‘Jonge Veteranenonderzoek’
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vormden UNIFIL-veteranen een van de grotere
groepen respondenten (n = 883). Daarnaast werd
in 1997 naar aanleiding van gezondheidsklachten
onder militairen en veteranen die aan de vredes-
missie in Cambodja hadden deelgenomen, een
onderzoek ingesteld naar de aard, omvang en oor-
sprong van deze klachten (de Vries, Soetekouw,
Bleijenberg & van der Meer, 1998). In het huidige
UNIFIL-onderzoek zijn enkele meetinstrumenten
opgenomen die ook in deze twee eerdere onderzoe-
ken zijn gebruikt. Dit betreft de vragenlijsten die
huidige slaapproblemen en posttraumatische stress
symptomen meten. Met betrekking tot deze
gezondheidsproblemen zullen de bevindingen
voor de UNIFIL’ers van het huidige onderzoek
vergeleken worden met de UNIFIL-veteranen uit
het Jonge veteranenonderzoek (JVO) en met de
Cambodja-militairen uit het Post-Cambodja
Klachten Onderzoek (PCKO). Mogelijke verschil-
len tussen deze groepen zijn met behulp van
variantie-analyses onderzocht (zie hoofdstuk 4).

2.5. Samenvatting

In het huidige onderzoek zijn gegevens verzameld
van drie groepen UNIFIL’ers. De belangrijkste
bron voor de werving van respondenten betrof het
bestand van veteranenpashouders van het Vetera-
neninstituut. Alle 2.529 UNIFIL-veteranen die
begin 2004 ingeschreven stonden, werden bena-
derd voor deelname aan het UNIFIL-onderzoek.
In samenwerking met de Koninklijke Landmacht
zijn voorts 580 UNIFIL-veteranen zonder vetera-
nenpas aangeschreven. Als laatste groep is een
kwart van de nog actief dienende ‘UNIFIL’ers
benaderd (n = 146).
Door middel van een vragenlijst zijn het welzijn
en de gezondheid van de UNIFIL’ers uitgebreid
geïnventariseerd. In de vragenlijst is ingegaan op
persoons- en militaire kenmerken van de deelne-
mers, de ervaringen en de gezondheid tijdens de
uitzending, de periode kort na terugkeer uit

Libanon en de terugblik op de uitzending. Daar-
naast is geïnformeerd naar verschillende aspecten
van de huidige gezondheid, de mate waarin de
UNIFIL’ers contact hebben gehad met professio-
nele hulpverleners, en de kwaliteit van leven van
de respondenten. Aan het einde van de vragenlijst
zijn vijf blanco pagina’s opgenomen waarop de
respondenten aanvullende toelichtingen en
opmerkingen kwijt konden. Als gezegd, worden
deze toelichtingen in hoofdstuk 7 op een kwalita-
tieve wijze beschreven. 
Gedurende het onderzoek zijn de respondenten
regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook in de veteranenperiodiek Checkpoint en het
verenigingsblad van de Nederlandse UNIFIL Ver-
eniging, Dubbel Vier, is regelmatig over het onder-
zoek gerapporteerd. 
Verschillen tussen de drie UNIFIL-groepen zijn
met behulp van chi-kwadraat toetsen en variantie-
analyses onderzocht. Indien mogelijk, zijn ook
verschillen tussen de UNIFIL’ers en de algemene
Nederlandse bevolking onderzocht. Om de vragen
te beantwoorden welke factoren samenhangen met
huidige gezondheidsproblemen en de kwaliteit van
leven en wat de kenmerken zijn van UNIFIL’ers
die professionele hulp hebben gezocht, zijn hiërar-
chische regressie-analyses uitgevoerd. 
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Bijlage 2.1: Briefkaart ter aankondiging van de UNIFIL-vragenlijst, verstuurd aan UNIFIL-veteranen met 

veteranenpas. 
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Bijlage 2.2: Begeleidende brief bij de vragenlijst.

Geachte Libanonganger,

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Nederlandse militairen vertrokken naar Libanon om aan de
VN-vredesmissie UNIFIL deel te nemen. Ter gelegenheid van dit historische moment verschijnt in 2004
een boek van de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL. Naast de politieke besluitvorming, het verloop van de
missie en de media-aandacht voor UNIFIL worden ook de gezondheid en het welzijn van de Libanongan-
gers beschreven. Om dit laatste in beeld te krijgen voert het Kennis- en onderzoekscentrum van het Vetera-
neninstituut een onderzoek uit. De nu aan u gezonden vragenlijst is daarvan een belangrijk onderdeel.

Door deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen geeft u belangrijke informatie over uw ervaringen in
Libanon en daarna, en over uw gezondheid en welzijn, toen en nu. Hiermee wordt de aandacht voor de
eerste Nederlandse vredesmissieveteranen gestimuleerd en wordt duidelijk wat de deelname aan de uitzen-
ding heeft betekend voor hun verdere leven. Uit uw ervaringen en die van uw mede-Libanongangers kun-
nen belangrijke lessen worden getrokken. Deze lessen kunnen worden gebruikt in de dienstverlening en
nazorg aan vredesmissieveteranen, maar ook in de voorbereiding op toekomstige vredesmissies. 

Uw deelname aan dit onderzoek is al met al van groot belang voor het veteranenbeleid en voor uw mede-
veteranen. Uw medewerking wordt daarom zeer op prijs gesteld. Daarbij wordt sterk benadrukt dat uw
gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt en strikt vertrouwelijk en anoniem worden
verwerkt.

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe. Daarbij is het gebruik van een
postzegel niet nodig. Op de vragenlijst vindt u aanwijzingen voor het invullen ervan. U wordt vriendelijk
verzocht de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug te sturen.

Indien u vragen heeft over het onderzoek of het invullen van de vragenlijst, kunt u contact opnemen met
Joanne Mouthaan, projectmedewerker bij het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut
(telefoon: 0343 – 474259, e-mail: j.mouthaan@veteraneninstituut.nl). U zult regelmatig informatie ont-
vangen over de voortgang van het onderzoek. Via het veteranentijdschrift Checkpoint wordt mettertijd in
algemene zin verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek.

Mocht u naar aanleiding van de vragen in deze vragenlijst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek
over eventuele klachten of problemen die te maken hebben met uw uitzendervaringen, dan kunt u contact
opnemen met het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) van het Veteraneninstituut. Van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur kunt u het CAP bereiken via telefoonnummer 0343 – 474148. 

Bij voorbaat hartelijk dank,

Joanne Mouthaan, projectmedewerker UNIFIL
Kennis- en onderzoekscentrum, Veteraneninstituut
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Bijlage 2.3: Gecombineerde informatie- en herinneringsbrief, verstuurd aan de totale groep aangeschreven

UNIFIL-veteranen uit de eerste verzending.

Datum: 25 februari 2004
Betreft: UNIFIL-onderzoek: stand van zaken nr. 1

Geachte Libanonganger,

Een aantal weken geleden ontving u een vragenlijst voor het UNIFIL-onderzoek. De reacties op de verzen-
ding hebben onze verwachtingen overtroffen. Meer dan de helft van de aangeschreven Libanongangers
heeft tot op heden de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Daarvoor wil ik ieder hartelijk bedanken.
Maar wij zijn er nog niet: hoe meer mensen reageren, des te nauwkeuriger het beeld wordt hoe het met de
UNIFIL-veteranen is gesteld. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld en teruggestuurd, dan wil
ik u vragen dat alsnog te doen. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek bijzonder ten goede.

In de brief die u eerder bij de vragenlijst ontving, gaf ik aan u op de hoogte te houden van de stand van
zaken van het onderzoek. Hoewel de verwerking van de gegevens en de analyse daarvan in volle gang zijn,
kan ik u in deze eerste ‘update’ al wel meedelen dat UNIFIL volop leeft. Velen van u hebben naast de ant-
woorden op de vragen persoonlijke reacties gegeven. Een groot aantal geeft een positieve uitleg aan zijn
ervaringen. Voor hen was de tijd in Libanon bijzonder waardevol; veel UNIFIL-ers zijn trots op hun inzet
en geven aan dat het goed met hen gaat. Bij anderen is dit minder het geval. Een aantal van u geeft open-
hartig aan dat de ervaringen in Libanon nog steeds een (zware) last zijn of dat zij in het leven nadien aller-
lei problemen ervaren. Soms betreft dit een hartenkreet, enkelen geven aan dat zij in nood verkeren.
Mocht uzelf of bekenden van u om welke reden dan ook behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, 
dan staan de medewerkers van het Veteraneninstituut klaar. U kunt hen bereiken via telefoonnummer
0343 – 474148 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur). 

Bij velen bestaat in ieder geval de behoefte om nog een keer bijeen te komen met collega’s of vroegere
kameraden uit Libanon om herinneringen op te halen en ervaringen te delen. In dit ‘jubileumjaar’ van
UNIFIL worden meerdere initiatieven ontplooid, onder andere door de Nederlandse UNIFIL Vereniging.
Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u meer informatie vinden op de website
http://members.lycos.nl/unifil/vereniging.html of contact opnemen met de voorzitter van de vereniging,
Louis Verhoeven (lverhoeven@veteranen.nl). 

Het BNMO-Centrum, het nazorgcentrum van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienst-
slachtoffers (BNMO), heeft in het verleden meerdere UNIFIL-ontmoetingsweekenden georganiseerd. Bij
het Centrum kunt u informatie krijgen of u inschrijven voor zo’n weekend. Het Centrum kan u ook hel-
pen bij het organiseren van bijeenkomsten en biedt de mogelijkheid om aan nazorgprogramma’s deel te
nemen. Als u interesse heeft in een van deze mogelijkheden, dan kunt u bellen naar 0343 – 474 200 (vra-
gen naar dhr. Bavo Hopman) of een e-mail sturen aan BEM.Hopman@veteraneninstituut.nl. 

Meerdere personen vragen aandacht voor de partners. Partners kunnen waardevolle en belangrijke infor-
matie geven over het wel en wee van de veteraan, en zij hebben ook zelf ondervonden wat de uitzending
naar Libanon betekent voor de relatie en voor het gezin. Daarom wordt, als aanvulling op het huidige,
grote onderzoek, ook een onderzoek verricht naar de rol die de uitzending heeft gespeeld en soms nog
speelt in de relatie van de veteraan en zijn (of in enkele gevallen ook haar) partner. In de maanden maart
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tot en met juni zal een aantal interviews worden gehouden met veteranen en hun partners. Meer informa-
tie hierover vindt u binnenkort op onze website, www.veteraneninstituut.nl, en in onze volgende update.
Voor partners van veteranen van verschillende missies organiseert de BNMO gespreksgroepen. In zo’n
gespreksgroep kunnen ervaringen worden uitgewisseld met andere partners van veteranen. Als u hierover
meer informatie wilt, kunt u bellen met de BNMO/Veteraneninstituut, tel. 0343 – 474 148 (maandag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur). 

Dan is er nog de kwestie van het militaire registratienummer. Velen van u waren of zijn bezorgd dat dit de
privacy of de anonimiteit aantast. Wij hebben om twee redenen gevraagd of u uw registratienummer wilt
invullen. De eerste reden is van administratieve aard. Het registratienummer geeft ons toegang tot uw
adres. Dat hadden wij nodig om u de vragenlijst te kunnen toesturen. Zo kunnen wij ook bijhouden wie
de vragenlijst heeft teruggestuurd. De tweede reden is, dat het registratienummer ons informatie geeft over
uw leeftijd. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe het met het welzijn en de gezondheid van
UNIFIL-veteranen gesteld is en welke factoren daartoe hebben bijgedragen. Leeftijd kan een belangrijke
rol spelen. Ik kan u verzekeren dat uw registratienummer niet verbonden wordt aan de gegevens in de vra-
genlijst. In de verwerking van de gegevens zullen wij alleen uw geboortejaar gebruiken. Uw persoonlijke
gegevens (waaronder uw registratienummer) worden absoluut niet kenbaar gemaakt aan derden. In de rap-
porten en in de uiteindelijke publicatie over het onderzoek worden de gegevens anoniem en op groepsni-
veau gerapporteerd. 

De vragenlijsten zijn verstuurd aan alle UNIFIL-veteranen die in het bezit zijn van een veteranenpas.
Daarnaast hebben enkele Unifillers zonder veteranenpas op eigen verzoek de vragenlijst gekregen. Mocht u
personen kennen die nog geen vragenlijst hebben ontvangen en wel geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij de
vragenlijst opvragen bij ondergetekende of via de website: www.veteraneninstituut.nl.
Als laatste wil ik ingaan op een vraag die bij meerdere personen leeft: “Waarom wordt dit onderzoek nu
pas, 25 jaar later, gedaan?” Wij zijn het met u eens dat het 20, 25 jaar na de missie aan de late kant is om
de gezondheid van de deelnemers te onderzoeken. Het Veteraneninstituut is in 2000 opgericht en heeft
onder andere als taak het stimuleren van onderzoek. De komende herdenking in 2004 is voor ons dan ook
een uitstekende gelegenheid om dit onderzoek nu wel te doen. Aan het begin van deze brief meldde ik het
al: UNIFIL leeft volop. Daarom is het juist nu belangrijk om na te gaan waar behoefte aan bestaat, zodat
diensten en beleid daarbij meer aansluiting kunnen vinden. Ook is het nooit te laat om lering te trekken
uit de ervaringen van en gevolgen voor de eerste Nederlandse vredesmissiegangers.

Tot zover de eerste stand van zaken van het UNIFIL-onderzoek. Een volgende update kunt u over enkele
maanden verwachten. Nogmaals hartelijk dank aan een ieder die reeds deelneemt aan het onderzoek.
Mocht u de lijst nog niet hebben ingevuld en teruggestuurd, dan ontvang ik die alsnog graag van u.

Met vriendelijke groet,

Joanne Mouthaan
Projectmedewerker UNIFIL
Kennis- en onderzoekscentrum, Veteraneninstituut
0343-474259
j.mouthaan@veteraneninstituut.nl
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Bijlage 2.4: Begeleidende brief van de Koninklijke landmacht, verstuurd aan de UNIFIL-veteranen zonder 

veteranenpas en de actief dienende UNIFIL-militairen.

Geachte UNIFIL-veteraan,

Met deze brief vraag ik graag uw aandacht voor een onderzoek naar de Nederlandse bijdrage aan de 
UNIFIL-missie. De Koninklijke Landmacht (KL) acht dit onderzoek van belang voor alle UNIFIL-
veteranen. Wellicht heeft dit ook uw persoonlijke belangstelling. Deze redenen maken het voor ons de
moeite waard om u deze brief te sturen.

Het Instituut Militaire Geschiedenis (IMG) van de KL en het Veteraneninstituut te Doorn verrichten dit
onderzoek gezamenlijk. Het doel is om de Nederlandse deelname aan UNIFIL en de gevolgen daarvan in
kaart te brengen. Het IMG richt zich daarbij op de historische en politieke aspecten. Het Veteraneninsti-
tuut onderzoekt de gezondheid van de UNIFIL-ers en de geboden zorg, toen en nu. De resultaten van het
onderzoek zullen leiden tot een militair-historisch standaardwerk over de Nederlandse deelname aan 
UNIFIL en een aparte publicatie over de gezondheid en de zorg.

De onderzoekers van het Veteraneninstituut krijgen hun informatie uit de archieven, uit interviews met
betrokkenen en uit een vragenlijst. Deze vragenlijst is kort geleden gestuurd aan alle UNIFIL-ers die een
veteranenpas hebben. Voor het onderzoek is het van belang dat ook een aantal oud-UNIFIL-ers die geen
veteranenpas hebben deze vragenlijst invult. Daarom stuur ik u nu, op verzoek van het Veteraneninstituut,
deze brief en de vragenlijst. Deelname aan het onderzoek kan ik u van harte aanbevelen. U kunt de inge-
vulde vragenlijst terugsturen aan de onderzoekers van het Veteraneninstituut door middel van de bijge-
voegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig).

Uw privacy en de anonimiteit zijn volstrekt gewaarborgd. De vragenlijst vraagt weliswaar naar uw registra-
tienummer, maar dat is nodig om administratieve redenen en om bij te kunnen houden wie de vragenlijst
wel en niet terugsturen. Uw registratienummer zal verder niet in de verwerking van de gegevens worden
opgenomen. Over de gegevens wordt alleen anoniem en op groepsniveau gerapporteerd. 

Ik kan mij voorstellen dat dit verzoek tot het invullen van deze vragenlijst herinneringen oproept, goede en
wellicht ook minder positieve. Als u daar behoefte aan heeft dan kunt u bellen met een van de medewer-
kers van het Veteraneninstituut, tel. 0343 – 474147. Als u over het onderzoek zelf vragen heeft kunt u
contact opnemen met de onderzoeker, mevrouw Joanne Mouthaan, tel. 0343 – 474 259 of per e-mail:
j.mouthaan@veteraneninstituut.nl

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs,

Directeur Personeel en Organisatie
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Bijlage 2.5: Brief met informatie over de stand van zaken van het UNIFIL-onderzoek (“update 2”), verzonden aan

UNIFIL-veteranen met veteranenpas, veteranen zonder veteranenpas en actief dienende militairen.

Datum: 11 juni 2004
Betreft: UNIFIL-onderzoek: stand van zaken nr. 2

Geachte Libanonganger,

In februari heeft u van ons een informatiebrief ontvangen over het UNIFIL-gezondheidsonderzoek. Met
dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken van het onderzoek. In totaal heb-
ben ongeveer 3.200 UNIFIL-deelnemers de gezondheidsvragenlijst ontvangen. De grootste groep, ruim
2.500, heeft een veteranenpas en kon daarom rechtstreeks door ons benaderd worden. Meer dan 1.600 van
hen hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Om een goede indruk te krijgen van de gehele UNIFIL-
groep hebben we besloten om ter vergelijking ook de medewerking te verkrijgen van twee andere groepen
Libanongangers, te weten de UNIFIL-veteranen zonder veteranenpas en de oud-Unifillers die nog altijd in
actieve dienst zijn. Op verzoek van het Veteraneninstituut heeft de Koninklijke Landmacht de vragenlijst
gestuurd aan 580 UNIFIL-veteranen zonder veteranenpas. De groep UNIFIL-deelnemers die nog in actie-
ve dienst is, is via de Koninklijke Landmacht benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Bij de groep
veteranen zonder veteranenpas deed zich het probleem voor dat het actuele adres van velen niet bekend
was. Van de onbestelbaar geretourneerde vragenlijsten kon een aantal adressen geactualiseerd worden. Ten
slotte heeft een aantal Libanongangers op eigen verzoek de vragenlijst aangevraagd of op internet ingevuld.
In totaal nemen derhalve 1.834 UNIFIL-veteranen en -militairen deel aan het onderzoek. Dit is een prach-
tig resultaat, waarvoor ik alle deelnemers nogmaals hartelijk dank.

Zoals in het vorige informatiebulletin te lezen was, heeft het vragenlijstonderzoek tot veel reacties geleid.
Enkele daarvan betroffen hulpvragen. Afhankelijk van de hulpvraag hebben de onderzoekers schriftelijk of
telefonisch contact gezocht met de persoon om een hulpaanbod te doen namens het Centraal Aanmel-
dingspunt van het Veteraneninstituut. Ik wil u hierbij nogmaals erop wijzen dat, mocht u de behoefte heb-
ben aan een persoonlijk gesprek over uw uitzendervaringen, u terecht kunt bij de medewerkers van het
Centraal Aanmeldingspunt, tel. 0343 – 474 148 (ma. t/m vr., 9.00-16.00 uur). 

Op dit moment zijn alle gegevens uit de vragenlijsten ingevoerd en gaat de analyse en beschrijving van de
gegevens van start. Na de verwerking en analyse, omstreeks september 2004, kunt u een laatste informatie-
brief verwachten. Voor tussentijdse informatie kunt u de website van het Veteraneninstituut bezoeken:
http://www.veteraneninstituut.nl. De uiteindelijke publicatie is gepland voor de winter van 2004/2005.

Mocht u vragen hebben over het UNIFIL-project en het vragenlijstonderzoek, dan kunt u contact 
opnemen met mevr. drs. J. Mouthaan (0343-474259) of drs. J.M.P. Weerts (0343-474257).

Met vriendelijke groet,

Joanne Mouthaan, projectmedewerker UNIFIL
Kennis- en onderzoekscentrum, Veteraneninstituut
0343 – 474 259
j.mouthaan@veteraneninstituut.nl
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Bijlage 2.6: Informatiebulletin in ‘Dubbel Vier’, de periodiek van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

UNIFIL-onderzoek: Welzijn en gezondheid van UNIFIL-veteranen
Stand van zaken mei 2004

Joanne Mouthaan, Kennis- en onderzoekscentrum, Veteraneninstituut
Bijdrage Dubbel Vier 2-2004

Het vorige nummer van Dubbel Vier begon er al mee: dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Neder-
landse militairen naar Libanon vertrokken. In dit ‘jubileumjaar’ verschijnt niet alleen een militair-histo-
risch overzichtboek over UNIFIL, maar wordt tevens een onderzoek naar UNIFIL op gezondheidsgebied
afgerond. Zoals u in het vorige nummer van Dubbel Vier hebt kunnen lezen, heeft het ‘blauwe vragenboek’
van het gezondheidsonderzoek veel reacties opgeleverd. Reacties, opmerkingen en vragen die positief of
negatief genoemd kunnen worden, maar vooral kritisch en betrokken zijn. Dankzij de extra opmerkingen
bij de vragenlijst en de aparte reacties die zijn binnengekomen, kon een aantal zaken opgehelderd worden.
Dit is in de vorm van een mededelingenbrief gebeurd, die op de meest voorkomende vragen een antwoord
bood. Dankzij de redactie van Dubbel Vier en de NUV kan nu tweede update van het onderzoek naar het
welzijn van UNIFIL-veteranen gegeven worden.

In januari 2004 werden 2.550 UNIFIL-veteranen met een veteranenpas benaderd voor het UNIFIL-
vragenlijstonderzoek. Daarnaast is de lijst gestuurd aan een steekproef van 580 Unifillers zonder veteranen-
pas. Deze laatste verzending was naar ‘oude’ adressen, die gedeeltelijk geactualiseerd konden worden. Als
laatste groep wordt gewerkt aan het benaderen van de nog actief dienende Libanongangers. Daarnaast
krijgt iedere geïnteresseerde Unifiller de mogelijkheid deel te nemen. Al met al zijn op dit moment iets
meer dan 1.750 vragenlijsten ingevuld teruggekomen. 
Veel deelnemers aan het onderzoek wensen ons veel succes met de verwerking van de gegevens. Dat is het
stadium waarin het vragenlijstonderzoek zich nu bevindt. Inmiddels zijn alle gegevens ingevoerd. De vol-
gende fase is de analyse van deze gegevens. Daaruit zal blijken hoe het gesteld is met de gezondheid en het
welzijn van de deelnemers. 
Alle deelnemers hebben flink wat tijd en moeite gestoken in het beantwoorden van de vragen van het
onderzoek. Dan is het des te prettiger ook te weten wat de resultaten van een onderzoek zijn en wat er
gebeurt met de gegevens. Een van de meest voorkomende vragen was dan ook: “Horen we hier nog wat
van?” Naast deze ‘update’ in Dubbel Vier kunt u binnenkort op uw deurmat een nieuwe beschrijving van
de stand van zaken verwachten. 

De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een boek dat in de winter van 2004-2005 gereed
zal zijn. Uiteraard worden de deelnemers aan het onderzoek, zoals beloofd, daarvan als eerste op de hoogte
gesteld. De uitkomsten van de vragenlijsten beslaan een groot gedeelte van dit boek, maar er is meer. Eer-
der is archief- en bronnenonderzoek verricht en zijn interviews afgenomen. Momenteel wordt ook onder-
zoek gedaan naar de aantallen Libanongangers die bij de verschillende hulpinstanties zijn geweest. Ook de
zorg tijdens de uitzending in Libanon en Nederland, en de nazorg na afloop van de uitzending zijn onder-
zocht en worden in het boek beschreven. Dankzij de vele openhartige en uitgebreide verhalen achterin de
vragenlijst worden de ‘cijfers’ uit de vragenlijst aangevuld met persoonlijke indrukken en beschrijvingen
van mensen. Juist die extra informatie, door de deelnemers zelf toegevoegd, maakt het onderzoek nog
waardevoller.
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Bijlage 2.7: Brief met informatie over de stand van zaken van het UNIFIL-onderzoek (“update 3”), verzonden aan

UNIFIL-veteranen met veteranenpas, veteranen zonder pas en actief dienende militairen. 

Datum: november 2004
Betreft: UNIFIL-onderzoek: stand van zaken nr. 3

Geachte Libanonganger,

In de twee eerdere informatiebulletins over het onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van de 
UNIFIL’ers heb ik u verteld over de eerste reacties op het onderzoek en over de totale deelnemersgroep.
Met dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken: de verdere analyse, het
schrijfproces en de afronding.

Uiteindelijk nemen 1.834 UNIFIL’ers deel aan het gezondheidsonderzoek. Dat betekent dat meer dan één
op de vijf Libanongangers aan het onderzoek meedoet. Een fantastisch resultaat, waarvoor ik een ieder 
hartelijk wil bedanken. Immers: hoe meer personen deelnemen, hoe betrouwbaarder de gezondheid 
onderzocht kan worden. Het bereiken van de deelnemers bleek niet altijd gemakkelijk. Als eerste zijn de 
UNIFIL’ers met een veteranenpas aangeschreven. Van deze 2.500 personen hebben meer dan 1.600 de 
vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Met andere woorden, tweederde van de UNIFIL-veteranenpashouders,
een zeer hoog percentage. We hebben veel moeite gedaan om ook degenen zonder veteranenpas te berei-
ken. Via de Koninklijke landmacht zijn 580 van hen op hun laatst bekende adres aangeschreven. Het zal
weinigen verbazen dat hiermee slechts een handjevol UNIFIL’ers bereikt kon worden. Toch doen nog 125
veteranen zonder veteranenpas mee aan het onderzoek. Tot slot hebben we in samenwerking met de
Koninklijke landmacht (KL) de Unifillers benaderd die nog in actieve militaire dienst zijn. Van de onge-
veer 600 personen in actieve dienst is een kwart aangeschreven. Van hen doen uiteindelijk 78 personen
mee.

De uiteindelijke respons is gerealiseerd dankzij de hulp van verschillende organisaties, zoals de KL en de
Nederlandse UNIFIL Vereniging, en van vele individuele UNIFIL’ers. Via deze kanalen werden meerdere
Libanongangers zonder veteranenpas aangespoord om een vragenlijst in te vullen. Dit leidde eveneens tot
veel aanvragen voor een veteranenpas, waardoor ook deze personen nu gebruikmaken van de diensten en
faciliteiten van het Veteraneninstituut. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle personen en organisaties die
behulpzaam zijn geweest.

In juni zijn we begonnen met het analyseren van de gegevens. Zoals iedere deelnemer inmiddels weet, is er
veel informatie verzameld. Van burgerlijke staat tot gezondheidsklachten, en van uitzendervaringen tot de
kwaliteit van leven. Hierdoor kon zo breed en nauwkeurig mogelijk worden nagegaan hoe het met de
gezondheid van de Unifillers is gesteld. Over de vragenlijst werd vaak de opmerking “het was wel heel veel”
gemaakt. Evenwel werden ook meerdere opmerkingen gemaakt over onderwerpen die niet in de vragenlijst
voorkwamen. Sommigen gaven zelfs suggesties voor extra vragen. Belangrijk bleek daarom de extra ruimte
achterin de vragenlijst. Bijna de helft heeft van de blanco pagina’s gebruikgemaakt om hun antwoorden uit
te leggen of aan te vullen. Deze persoonlijke verhalen geven nog meer waarde aan het onderzoek. Op dit
moment worden de vele openhartige en uitgebreide verhalen achterin de vragenlijst geanalyseerd en op
anonieme wijze beschreven. 
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De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden uitgebreid beschreven in een gezondheidspublicatie
die in het voorjaar van 2005 verschijnt. De onderwerpen gezondheid en nazorg komen overigens ook kort
aan bod in het militair-historische overzichtswerk “Vredesmacht in Libanon” dat in november van dit jaar
uitkomt en waaraan het Veteraneninstituut een bescheiden bijdrage heeft geleverd. In Checkpoint en op de
website van het Veteraneninstituut (www.veteraneninstituut.nl) kunt u informatie vinden over deze publi-
catie van het Instituut voor Militaire Geschiedenis KL. Over onze eigen gezondheidspublicatie ontvangt u
uiteraard als eerste het nieuws.

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw deelname aan het onderzoek, uw belangstelling en uw
behulpzaamheid. Met het formele einde van het UNIFIL-onderzoek op 1 november jongstleden, hield ook
mijn aanstelling op. Ik blijf evenwel nauw betrokken bij de vervaardigen van de hieruit voortvloeiende
publicatie. UNIFIL vormde de hoofdmoot van mijn werkzaamheden bij het Kennis- en onderzoeks-
centrum en ik heb er de afgelopen jaren met veel plezier en interesse aan gewerkt. Vooral de betrokkenheid
van u als deelnemer aan het onderzoek die extra naar voren kwam in persoonlijke contacten op bijeenkom-
sten en reünies, per e-mail of via de telefoon, maakte het werk zeer plezierig en waardevol.

Indien u nadere informatie wilt over het UNIFIL-onderzoek, dan kunt u de website van het Kennis- en
onderzoekscentrum bezoeken voor de meest actuele stand van zaken van het onderzoek: www.veteranen-
instituut.nl, of contact zoeken met het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut 
(tel. 0343 – 474 255, fax. 0343 – 474 254, e-mail koc@veteraneninstituut.nl). 

Met vriendelijke groet,

Joanne Mouthaan.
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Bijlage 2.8: Informatiebrief over de stand van zaken van het UNIFIL-onderzoek (“update 4”), verzonden aan de 

UNIFIL veteranen met en zonder pas, en de actief dienende militairen.

Datum: 17 maart 2005
Betreft: UNIFIL-onderzoek: stand van zaken nr. 4

Geachte Libanonganger,

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de voortgang in het UNIFIL-onderzoek naar de gezond-
heid en het welzijn van de UNIFIL-veteranen.

Eerder schreven wij u dat in mei 2005 een boek zou verschijnen waarin de resultaten van dit onderzoek
worden beschreven. Om verschillende redenen hebben wij besloten de publicatie van dit boek uit te stel-
len. Ons plan nu is om dit boek in september 2005 te laten verschijnen.
De belangrijkste reden voor dit uitstel is dat wij dit onderzoek graag zo goed mogelijk tot zijn recht willen
laten komen. U heeft massaal aan dit onderzoek meegewerkt. Dit alleen al maakt dat wij onze uiterste best
willen doen om er in alle opzichten een prachtig boek van te maken. Velen van u hebben de moeite geno-
men om persoonlijke opmerkingen toe te voegen, aan het einde van de enquête. Daar willen wij ook aan-
dacht aan besteden. Ook hebben wij besloten om een aparte publicatie te maken, een compacte samenvat-
ting voor het algemene publiek. 
Ook om een andere reden is september 2005 beter geschikt. Deze zomer vinden namelijk een aantal
belangrijke gebeurtenissen plaats. In de eerste plaats is er voor het eerst de Nederlandse veteranendag, op
29 juni. Verder zal de Staatssecretaris van Defensie in juni zijn nieuwe veteranennota publiceren. Wanneer
het boek in september verschijnt, krijgt het waarschijnlijk meer aandacht.

Wij zullen er voor zorgen dat straks in september een fraai boek en een uitstekende samenvatting beschik-
baar zijn. In elk geval hoort u tegen die tijd opnieuw van ons.

Met vriendelijke groeten,

Jos Weerts
Hoofd Kennis- en onderzoekscentrum



45

ONDERZOEKSOPZET EN ONDERZOEKSMETHODE

Bijlage 2.9: Brief aan instanties en personen betrokken bij veteranenzorg en UNIFIL in het bijzonder ter 

aankondiging van de verzending van de vragenlijsten.

Betreft: Mededeling UNIFIL-onderzoek nr. 1, januari 2004

Doorn, 9 januari 2004

Geachte,

Sinds 2001 werken het Instituut Militaire Geschiedenis en het Kennis- en onderzoekscentrum van het
Veteraneninstituut gezamenlijk aan een project over UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon,
1979-1985). Dit project wordt in 2004 afgerond met de publicatie van een standaardwerk over de Neder-
landse bijdrage aan deze vredesmissie. Dit boek behandelt de politieke besluitvorming t.a.v. UNIFIL, de
Nederlandse inzet van militairen in Libanon en de erkenning en (na)zorg aan de UNIFIL-veteranen. Het
Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut onderzoekt de onderwerpen erkenning, gezond-
heid en (na)zorg. Hierover zal eind 2004 eveneens een aparte publicatie verschijnen. Een belangrijk onder-
deel daarvan vormt een vragenlijstonderzoek dat in januari 2004 wordt uitgevoerd. Van dit vragenlijston-
derzoek en de verdere planning van het UNIFIL-project wil ik u middels dit bericht op de hoogte stellen.

Medio januari 2004 zullen de eerste vragenlijsten verstuurd worden aan – in eerste instantie – UNIFIL-
veteranen die een veteranenpas bezitten. Deze ca. 2.500 personen ontvangen een relatief uitgebreide vra-
genlijst over hun ervaringen in Libanon, hun welzijn en gezondheid tijdens en na de uitzending, hun
manier van terugblikken op hun ervaringen en hun mening ten aanzien van de invloed van de uitzenderva-
ringen op hun gezondheid en andere levensgebieden. De vragen in de lijst gaan niet uitsluitend over pro-
blemen, klachten en ziekte en mogelijk traumatische ervaringen, maar benaderen de onderwerpen gezond-
heid en welzijn breder. Desalniettemin kunnen de vragen in de lijst bepaalde herinneringen of een
gemoedstoestand oproepen waar de veteranen vragen over kunnen hebben. In dat geval wijzen wij de
respondenten op het Centraal Aanmeldingspunt van het Veteraneninstituut, waar zij met hun hulpvragen
heen kunnen. Bovendien informeren wij de hulpverleningsinstanties die nauw betrokken zijn bij het verle-
nen van veteranenzorg. Binnenkort ontvangt u een exemplaar van de vragenlijst.

Net als de respondenten van het vragenlijstonderzoek zullen wij u op de hoogte houden van het verloop
van het onderzoek en de uiteindelijke publicaties. Mocht u vragen hebben over het UNIFIL-project en het
vragenlijstonderzoek, dan kunt u contact opnemen met mevr. drs. J. Mouthaan (0343-474259) of drs.
J.M.P. Weerts (0343-474257).

Met vriendelijke groet,

Joanne Mouthaan, projectmedewerker UNIFIL
Kennis- en onderzoekscentrum
Veteraneninstituut
0343 – 474 259 (tel)
0343 – 474 254 (fax)
j.mouthaan@veteraneninstituut.nl
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Bijlage 2.10: Te informeren instanties en personen betrokken bij veteranenzorg en UNIFIL in het bijzonder ter 

aankondiging van de verzending van de UNIFIL-vragenlijsten.

1 Intern Veteraneninstituut:
Medewerkers Stichting het Veteraneninstituut
Directie en Raad van bestuur Stichting het Veteraneninstituut
BNMO, BNMO-Centrum, Stichting Veteranen Platform

2 Ministerie van Defensie en krijgsmacht:
Directie Voorlichting Ministerie van Defensie
Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Inspecteur der Krijgsmacht/ Inspecteur der Veteranen
Inspecteur Militaire Gezondheidszorg
Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht
Directie Plannen en Beleidsontwikkeling Ministerie van Defensie 
Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (KTZAR M.J.J. Hoejenbos)
Koninklijke Militaire Academie (dr. R. Moelker)
C-44 Pantserinfanteriebataljon, lkol H. Smits
Directeur-Generaal Personeel en Materieel, B.H.J.J.M. Völkers
Afdeling Gedragswetenschappen Koninklijke Landmacht

3 Militaire hulpverleningsinstanties:
Centraal Militair Hospitaal
Afdeling Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht
Sociaal Medische Dienst Koninklijke Marine
Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg Koninklijke Luchtmacht
Maatschappelijke Dienst Defensie

4 Civiele hulpverleningsinstanties:
Centrum ‘45
Sinaï Centrum
Stichting ICODO

5 Vakbonden en verenigingen:
Nederlandse UNIFIL Vereniging
ACOM, AFMP, AVRM, BBTV, KNVRO, KVMO, Marechausseevereniging, VBMNOV, VVDM
Stichting Het Libanonfonds

6 Civiele onderzoeksinstellingen:
Stichting Impact
Universiteit Maastricht, Vakgroep Klinische, Medische en Experimentele Psychologie (mw dr. I.M. Engelhard)
Universiteit Nijmegen, Afdeling Medische Psychologie
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen (mw. dr. J. de Vries), 
Theologische Faculteit Tilburg (prof.dr. A.H.M. van Iersel)
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen (dr. M.E. Euwema, prof.dr. R.J. Kleber)
Vrije Universiteit Amsterdam, Vakgroep Medische Psychologie (prof.dr. H.M. van der Ploeg)
RIVM (mw. drs. Y. Mulder)
NIVEL (mw. dr. A.J.E. Dirkzwager)

7 Overigen:
Kol. b.d. drs. Ch.F. Turpijn
Dr. J. van der Meulen, Stichting Maatschappij en Krijgsmacht
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Respondenten: kenmerken, opvattingen
en ervaringen
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3.1. Demografische en militaire 
kenmerken

In totaal namen 1.834 UNIFIL’ers deel aan het
vragenlijstonderzoek. Dit betreft circa 20% van de
totale populatie Nederlandse UNIFIL-deelnemers.
Ten opzichte van het totale aantal verstuurde vra-
genlijsten (N = 3.249) is de respons 56% (zie tabel
3.1). Van alle deelnemers aan het onderzoek is
89% (n = 1.626) in het bezit van een veteranenpas.

Geslacht en leeftijd

Bijna alle respondenten zijn van het mannelijke
geslacht (n = 1.832). De gemiddelde leeftijd ten
tijde van het onderzoek is 47,1 jaar (berekend op
1 juni 2004; zie tabel 3.2). De jongste deelnemer
is 37,5 jaar oud en de oudste 78,9 jaar. De vetera-
nenpashouders en de actief dienende UNIFIL’ers
zijn gemiddeld ouder dan de niet-pashouders 
(p < .01). Tijdens de uitzending naar Libanon was
de jongste deelnemer 17,6 jaar oud en de oudste

3
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken, opvattingen en ervaringen van de UNIFIL’ers. Deze drie onder-

werpen kunnen worden gevangen onder de noemer ‘achtergrond’: het hoofdstuk gaat in op hoe de onderzoeks-

groep UNIFIL’ers er qua demografische en militaire kenmerken uitziet (paragraaf 3.1) en welke opvattingen de

respondenten destijds hadden over hun aankomende uitzending (paragraaf 3.2). De noemer achtergrond

behelst ook de ervaringen die zij tijdens hun deelname aan UNIFIL hebben opgedaan, en hoe zij hun zogenoem-

de adaptatieperiode (het eerste jaar na terugkomst in Nederland) hebben ervaren (paragraaf 3.3). Een korte

samenvatting wordt gegeven in paragraaf 3.4.

Respondenten: kenmerken, opvattingen
en ervaringen

Veteranenpashouders

Niet-pashouders

Actief dienenden

Onbekend

Gehele onderzoeksgroep

Aangeschreven N

2.523

580

146

-

3.249

Respons %

64,9

21,6

53,4

-

56,4

Tabel 3.1. Respons van het onderzoek

Respons N

1.626

126

78

4

1.834
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54,9 jaar oud. Gemiddeld was de leeftijd tijdens 
UNIFIL 24,1 jaar (SD = 8,2). 
Binnen de groep veteranenpashouders is de sprei-
ding van leeftijden groter dan binnen de overige
groepen (zie tabel 3.2). Binnen de veteranenpas-
groep hebben 1.342 UNIFIL’ers een leeftijd lager
dan 55 jaar en 284 personen zijn ouder dan 55
jaar (zie grafiek 3.1). Deze spreiding komt overeen
met de werksituatie binnen deze groep: een
belangrijk deel is met pensioen of met functioneel
leeftijdsontslag (FLO; zie alinea werksituatie en
tabel 3.2). In de analyses van de gezondheidsuit-
komsten wordt daarom bijzondere aandacht
geschonken aan de invloed van de huidige leeftijd.

Burgerlijke staat

Meer dan de helft van de respondenten was ten
tijde van UNIFIL alleenstaand, 29% had verke-
ring of was verloofd, 18% woonde samen of was
gehuwd, en 0,6% was gescheiden. Op dit moment
woont de meerderheid van de UNIFIL’ers (84%)
duurzaam samen of is gehuwd en is 7% alleen-
staand. Zes procent (n = 116) was ten tijde van het
onderzoek gescheiden (zie tabel 3.2).
De drie subgroepen verschillen niet wat betreft de
huidige burgerlijke staat. Wat betreft de toenmali-
ge burgerlijke staat waren de actief dienenden des-
tijds vaker gehuwd of samenwonend (p < .001) en
waren de veteranen vaker alleenstaand. Ook had-
den meer veteranen verkering of waren verloofd
dan de actief dienenden.

Woonsituatie

Voorafgaand aan UNIFIL woonde tweederde van
de onderzoeksgroep nog thuis bij ouders, voogd of
broer/zus. 17% woonde samen met de partner,
8% woonde zelfstandig en een even groot percen-
tage woonde op de kazerne of gedeeltelijk thuis en
op de kazerne. Op dit moment wonen de meeste
UNIFIL’ers (n = 1.413) samen met hun partner en
woont een vijfde op zichzelf (zie tabel 3.2). Veer-
tien personen hebben een andere woonsituatie,
zoals (gedeeltelijk) wonend op een kazerne, ver-

blijvend in een strafrechtelijke inrichting of gevan-
genis, of dak-/thuisloos, zwervend of verblijvend
in een auto. De huidige woonsituatie van de drie
groepen verschilt niet significant. Voorafgaand aan
de uitzending woonden significant meer actief die-
nenden samen met een partner in vergelijking met
de overige groepen (p < .001). Van de veteranen-
pashouders en de niet-pashouders woonden de
meesten thuis bij ouders of voogd. 

Werksituatie

Met betrekking tot de werksituatie was een half
jaar voorafgaand aan UNIFIL de helft van de
onderzoeksgroep in militaire dienst, was circa een
kwart elders werkzaam en was een vijfde studerend
of schoolgaand. Op dit moment is driekwart
betaald werkzaam en is 16% met functioneel leef-
tijdsontslag (FLO) of pensioen (zie tabel 3.2).
Drie procent is momenteel werkloos en een even
groot percentage ontvangt een Militair Invalidi-
teitspensioen, een WAO-uitkering of valt momen-
teel onder de ziektewet. 
Een half jaar voor UNIFIL was de meerderheid
van de nu nog actief dienende UNIFIL’ers (91%)
reeds in militaire dienst (tegenover 51% van de
veteranenpashouders en 43% van de niet-pashou-
ders; p < .001). Een vijfde van de veteranenpas-
houders en een kwart van de niet-pashouders was
schoolgaand of studerend ten opzichte van 5%
van de actief dienenden. Significant meer vetera-
nenpashouders dan niet-pashouders zijn op dit
moment met pensioen of met FLO (p < .01). 

Opleidingsniveau

Vóór de uitzending had eenderde van de onder-
zoeksgroep als hoogst voltooide opleiding het lager
beroepsonderwijs. Een kwart had de MBO of
HAVO afgerond, een vijfde had een MAVO- of
MULO-diploma en 15% had een opleiding hoger
dan MBO/HAVO voltooid. Op dit moment heeft
eenderde MBO of HAVO afgerond en heeft een
kwart een opleiding op HBO- of universitair
niveau (zie tabel 3.2).
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In vergelijking met de actief dienenden hadden
beide veteranengroepen tijdens UNIFIL vaker een
lager opleidingsniveau (p < .001). Wat betreft het
huidige opleidingsniveau zijn er geen verschillen
tussen de drie subgroepen.

Veteranenkenmerken

Van de veteranenpashouders in het onderzoek
geeft 97% aan Checkpoint te lezen. Een kwart van
de UNIFIL’ers zonder veteranenpas en van de
actief dienenden lezen deze veteranenperiodiek. In
totaal is een op de vier respondenten lid van een
veteranenvereniging. De meest genoemde vereni-
gingen zijn: de Nederlandse UNIFIL Vereniging
(n = 199), de Bond van Wapenbroeders (n = 132),
Veteraneninstituut/ Stichting Dienstverlening
Veteranen (n = 45) en de BNMO (n = 21). Meer
veteranenpashouders zijn lid van een veteranen-
vereniging dan niet-pashouders en actief dienen-
den (p < .001).

Periode(n) van uitzending

Het begin van de uitzendtermijn van de respon-
denten varieert van begin 1979 tot en met juni
1985. De datum van terugkeer loopt van begin

1979 tot en met november 1985. Tabel 3.3 toont
de verdeling van begindata en einddata van de uit-
zendperiodes opgedeeld in termijnen van zes
maanden. Gemiddeld duurde de eerste uitzending
naar Libanon voor de respondenten 5,9 maanden
(SD = 1,52) met een minimum van minder dan
één maand tot een duur van 16 maanden.

Meerdere uitzendingen

Drie procent van de respondenten geeft aan meer
dan eens te hebben deelgenomen aan UNIFIL (zie
tabel 3.4). De gemiddelde duur van deze tweede
uitzending naar Libanon is 5,6 maanden (SD =
2,2; range = 0-12 maanden). Vier personen (vete-
ranenpashouders) geven aan een derde keer naar
Libanon te zijn uitgezonden. Gemiddeld duurden
deze uitzendingen 4,3 maanden (SD = 1,5; range
= 3-6 maanden). 
Vooral de beroepsmilitairen (p < .001) en perso-
nen met een hogere rang (p < .001) hebben meer-
dere UNIFIL-uitzendingen meegemaakt. Ook
namen verhoudingsgewijs meer marechaussees dan
infanteristen een tweede of derde keer deel aan de
UNIFIL-uitzending (p < .01). Elf procent van de
respondenten heeft naast UNIFIL aan één of

Grafiek 3.1 Spreiding van leeftijd in de groep veteranenpashouders.
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Tabel 3.2. Achtergrondkenmerken van de gehele onderzoeksgroep en de subgroepen veteranenpashouders, niet-pashouders en actief
dienende UNIFIL’ers. 

Kenmerken

Leeftijd bij uitzending in jaren ***

Huidige leeftijd in jaren **

Huidige burgerlijke staat %

Alleenstaand

Verkering/verloofd

Gehuwd/samenwonend

Gescheiden

Weduwe/weduwnaar

Kinderen (ja in %)

Aantal

Leeftijd oudste kind in jaren **

Huidige woonsituatie %

Thuiswonend bij ouders/voogd

Zelfstandig wonend

Samenwonend met partner

Anders

Huidige werksituatie %

Studerend of onbetaald werkzaam

Werkzaam

Militaire dienst

Pensioen/FLO **

Werkloos

(gedeeltelijk) MIP/WAO/ziektewet

Huidig opleidingsniveau %

<LBO

LBO

MAVO/MULO

MBO/HAVO

VWO/HBS

Militaire vervolg- of beroepsopleiding

HBO/Universiteit/KMA/KIM/HKS/HZS

Veteranen-

pashouders

(n = 1.626)

24,3 (8,5)

47,3 (8,6)

6,7

1,4

83,8

6,6

1,4

83,9

2,3 (0,9)

17,3 (11,2)

1,1

20,2

78,1

0,8

0,2

74,0

-

17,4

3,0

3,3

3,2

18,1

12,9

32,7

3,9

4,1

24,9

Niet-pashouders

(n = 126)

21,2 (4,1)

44,4 (4,3)

7,3

3,2

82,3

6,5

0,8

81,6

2,2 (0,9)

13,2 (6,4)

-

21,0

76,6

2,4

0,8

84,1

-

4,0

4,8

2,4

1,6

20,8

8,8

33,6

4,0

4,0

27,2

Actief dienenden

(n = 78)

24,7 (5,6)

47,9 (5,8)

3,9

3,9

88,3

3,9

-

84,6

2,3 (0,8)

17,9 (8,1)

-

22,1

76,6

1,3

-

-

100,0

-

-

-

-

7,7

16,7

42,3

3,9

1,3

28,2

Significante verschillen gelden tussen de UNIFIL-subgroepen.
** p < .01
*** p < .001

Gehele groep

(N = 1.834)

24,1 (8,2)

47,1 (8,3)

6,6

1,7

83,9

6,5

1,3

83,8

2,3 (0,9)

17,0 (10,8)

1,0

20,3

78,0

0,7

0,3

73,8

4,3

15,7

2,9

3,1

3,0

17,9

12,7

33,1

3,9

4,0

25,4



meerdere andere uitzendingen in VN- of NAVO-
verband deelgenomen. In de meeste gevallen
betrof de andere uitzending naast UNIFIL de 
missie UNPROFOR in het voormalig Joegoslavië
(1992-1995; 4%), SFOR in het voormalig Joego-
slavië (1996-2000; 3%), een MFO-waarnemings-
missie (2%) en de UNTSO-waarnemingmissie in
het Midden-Oosten (0,8%). Daarnaast geven 22
UNIFIL’ers (1%) aan eerder ook naar voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea (1960-1962) te zijn
uitgezonden.

Basis van uitzending

Zoals in tabel 3.4 duidelijk wordt, geeft de meer-
derheid van de veteranen (87%) aan dat ze vrijwil-
lig op uitzending zijn gegaan. Daarnaast kruisen
16 personen een combinatie van ‘vrijwillig’ en 
‘aangewezen’ aan. Er zijn geen verschillen tussen
de subgroepen.

Legering

In Libanon was 63% van de gehele groep respon-
denten gelegerd op een buitenpost (zie tabel 3.4).
Een vijfde van de UNIFIL’ers was gestationeerd op
het hoofdkwartier van Dutchbatt te Haris en 288
personen geven aan voornamelijk elders in
Libanon te hebben verbleven. In sommige geval-
len was er sprake van een verblijf op meerdere pos-
ten of afwisselend op posten en het hoofdkwartier.
Als ‘overige’ verblijfplaatsen werden het meest
genoemd: de plaats Al Yatun (n = 83), posten,
pelotons, compagnies en huizen in of nabij Haris
(n = 60), UNIFIL Head Quarters te Naqoura 
(n = 58), herstelpeloton Haris (n = 22) en 
meerdere posten (n = 22). 

Dienstverband

Van de respondenten was 68% tijdens de uitzen-
ding dienstplichtig (inclusief vrijwillig nadienend)
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Begindatum

Vóór maart 1979

Maart 1979 – oktober 1979

Oktober 1979 – februari 1980

Maart 1980 - oktober 1980

Oktober 1980 – maart 1981

Maart 1981 - oktober 1981

Oktober 1981 – maart 1982

Maart 1982 – oktober 1982

Oktober 1982 – maart 1983

Maart 1983 - oktober 1983

Oktober 1983 – maart 1984

Maart 1984 – oktober 1984

Oktober 1984 – maart 1985

Maart 1985 – juni 1985

Totaal

%

2,1

18,1

6,8

14,0

6,0

12,0

8,3

12,5

5,8

8,2

1,3

1,9

1,4

1,6

100,0

N

37

317

119

245

104

210

145

218

101

144

22

33

24

28

1.747

Einddatum

Vóór maart 1979

Maart 1979 – oktober 1979

Oktober 1979 – februari 1980

Maart 1980 - oktober 1980

Oktober 1980 – maart 1981

Maart 1981 - oktober 1981

Oktober 1981 – maart 1982

Maart 1982 – oktober 1982

Oktober 1982 – maart 1983

Maart 1983 - oktober 1983

Oktober 1983 – maart 1984

Maart 1984 – oktober 1984

Oktober 1984 – maart 1985

Maart 1985 – november 1985

Totaal

%

0,5

7,5

8,1

14,4

9,0

11,2

7,6

13,0

7,5

8,1

7,1

1,5

1,9

3,0

100,0

N

1

131

142

251

158

196

133

228

131

141

125

26

34

52

1.749

Tabel 3.3. Begin- en einddata van uitzendperiodes opgedeeld in termijnen van zes maanden (N = 1.747)
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Tabel 3.4. Militaire kenmerken van de gehele onderzoeksgroep en de subgroepen veteranenpashouders, niet-pashouders en actief 
dienende UNIFIL’ers. 

Veteranen-

pashouders

(n = 1.626)

55

8,1

87,2

12,0

0,9

62,5

21,5

16,0

64,2

4,6

3,1

6,5

20,1

1,6

71,0

20,6

8,4

98,4

1,6

19

13

11

3

5

Nietpashouders

(n = 126)

-

3,3

88,1

11,1

0,8

71,8

16,2

12,0

81,5

3,2

0,8

6,5

5,6

2,4

84,7

11,3

4,0

99,2

0,8

1

1

-

3

-

Actief dienenden

(n = 78)

4

77,9

80,8

17,9

1,3

52,0

22,7

25,3

18,4

-

6,6

5,3

64,5

5,2

28,6

45,5

26,0

90,9

9,1

1

-

-

1

1

Gehele groep

(N = 1.834)

59

10,7

86,5

12,2

1,0

62,7

21,2

12,7

63,4

4,3

3,0

6,4

20,9

1,8

70,0

21,0

8,9

98,1

1,9

21

14

11

7

6

Significante verschillen gelden tussen de UNIFIL-subgroepen.
** p < .01
*** p < .001

Kenmerken

Meerdere keren UNIFIL (N)

Andere uitzendingen naast UNIFIL %

Basis van uitzending %

Vrijwillig

Aangewezen

Vrijwillig aangewezen

Legering %

Post

Hoofdkwartier

Anders

Dienstverband % ***

Dienstplichtig

Vrijwillig nadienend

Kort verband vrijwilliger

Technisch specialist

Beroepsmilitair

Combinatie van dienstverbanden

Rang % ***

Korporaal en manschappen

Onderofficier

Officier

Krijgsmachtdeel % ***

Koninklijke Landmacht

Koninklijke Marechaussee

Repatriëring (N) 

Organisatorische redenen

Psychische redenen

Medische redenen

Studie

Sociale redenen
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3.2. Opvattingen over de uitzending

Houding van de respondenten ten opzichte van
de uitzending

De meerderheid van de respondenten (89%)
stond destijds positief tegenover de komende uit-
zending, 9% had een neutrale houding en 2% had
een negatieve houding. Wat betreft hun houding
ten opzichte van de uitzending verschilden de
veteranen met veteranenpas, zonder veteranenpas
en de actief dienenden niet van elkaar. Als reden
voor een positieve houding rapporteerden de
respondenten dat zij hun aankomende deelname
aan UNIFIL nuttig vonden (20%, n = 318), dat
zij het avontuurlijk vonden (15%, n = 249), dat zij
liever iets actievers wilden doen dan kazernewerk
in Nederland (9%, n = 141), dat zij graag de erva-
ring van een vredesmissie wilden opdoen (7%, n =
126), en dat zij de uitzending als een uitdaging
beschouwden (6%, n = 116).
Onzekerheid over wat er ging gebeuren, was de
meest gegeven uitleg bij een neutrale houding
(31%, n = 51). Andere veel gemaakte opmerkin-
gen bij een neutrale houding waren: risico van het
beroep militair (17%, n = 28), uitzending beter
dan militaire dienst in Nederland of Duitsland
(10%, n = 16), risico’s ten aanzien van gezin (5%,
n = 9), financiële redenen (4%, n = 7), verplichte
uitzending / weinig keuzemogelijkheden (4%, n =
7) of geen bezwaren (4%, n = 7).
De respondenten met een negatieve houding
noemden onder andere als reden hiervoor: dat zij
een partner of gezin thuis hadden (13%, n = 4),
dat zij aangewezen waren (13%, n = 4), of de
angst voor risico’s of gevaar (13%, n = 4).

Houding van de naaste omgeving ten opzichte
van de uitzending

Volgens de UNIFIL’ers stonden hun (toenmalige)
partners destijds minder positief tegenover de uit-
zending naar Libanon dan zijzelf. Van de deelne-
mers gaf 41% aan dat de partner een neutrale
houding had, 29% gaf aan dat de partner negatief

en was een vijfde beroepsmilitair (zie tabel 3.4).
De actief dienenden waren destijds vaker beroeps-
militair. De veteranen van de twee andere 
UNIFIL-groepen waren destijds vaker dienstplich-
tig militair (p < .001).

Rang

Tijdens de uitzending naar Libanon had 70% van
de deelnemers een rang lager dan onderofficier (zie
tabel 3.4). In vergelijking met de veteranenpas-
houders en de niet-pashouders hadden de actief
dienenden vaker een hogere rang tijdens UNIFIL
(p < .001). 

Krijgsmachtdeel

Bijna alle respondenten dienden tijdens hun uit-
zending bij de Koninklijke Landmacht (zie tabel
3.4). Verhoudingsgewijs dienden meer UNIFIL’ers
uit de actief dienende groep bij de Koninklijke
Marechaussee (p < .001). Dit laatste krijgsmacht-
deel maakte destijds overigens nog deel uit van de
Koninklijke Landmacht.

Repatriëring

59 personen gaven aan dat zij vóór het verstrijken
van de volledige uitzendtermijn gerepatrieerd wer-
den (zie tabel 3.4). Met uitzondering van een
gemiddeld lager huidig opleidingsniveau (p < .05)
verschillen de voortijdig gerepatrieerde UNIFIL’ers
op geen van de achtergrond- en militaire kenmer-
ken van de overige deelnemers. Het uitblijven van
verschillen kan samenhangen met de redenen van
repatriëring. Deze redenen waren: organisatorische
redenen (n = 21, zoals het wegvallen van een func-
tie en het inkrimpen van bataljonsniveau tot com-
pagniesniveau in 1983), psychische redenen (n =
14, zoals heimwee, disfunctioneren of psychoso-
ciale klachten), medische redenen (n = 11, zoals
opgelopen letsel of ziekte), studie of omscholing
(n = 7) en sociale redenen (n = 6, zoals relatiepro-
blemen of het overlijden van een naaste).
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tegenover de uitzending stond, en volgens 28%
stond de partner er positief tegenover. Partners van
actief dienende militairen waren vaker neutraal of
positief en minder vaak negatief (p < .01).
Volgens de UNIFIL’ers stond 41% van de ouders
neutraal tegenover de uitzending van hun kind,
eenderde had een positieve houding en een vijfde
stond er negatief tegenover. In 45% van de geval-
len stonden de vrienden van de UNIFIL’ers posi-
tief tegenover de uitzending en 6% stond er nega-
tief tegenover. De ouders en vrienden van de
verschillende subgroepen bleken onderling niet te
verschillen. 

Motivatie voor uitzending

Het opdoen van nieuwe en andere ervaringen
(88%), meer van de wereld zien (74%), zin in een
uitdaging (72%), de dienstplicht nuttig doorbren-
gen (66%) en een bijdrage leveren aan de vrede
(59%) bleken vijf van de voornaamste redenen om
deel te nemen aan de UNIFIL-uitzending (zie
tabel 3.5).

Vergeleken met de overige twee groepen 
UNIFIL’ers gaven de veteranenpashouders signifi-
cant vaker aan dat zij nieuwe ervaringen wilden
opdoen (p < .05) en dat zij een bijdrage wilden
leveren aan de vrede (p < .05). Voor de niet-
pashouders was geld iets vaker een belangrijke
motivator (p < .05). Meer actief dienenden gaven
als reden aan dat zij erachter wilden komen hoe zij
als militair in gevaarlijke situaties zouden functio-
neren (p < .01), dat zij zich aangetrokken voelden
tot het militaire leven te velde (p < .01) en dat zij
het gevoel hadden er anders niet meer bij te horen
(p < .05). Interesse in het Midden-Oosten was bij
de actief dienenden minder vaak een reden om
uitgezonden te worden dan bij de veteranengroe-
pen (p < .05).

Gezondheid voorafgaand aan de uitzending

De gezondheid voorafgaand aan de uitzending
wordt door 0,5% als slecht tot matig beoordeeld.
Vijftien procent is van mening dat hun gezond-
heid voor de uitzending goed was en bijna 85% is
van mening dat hun gezondheid destijds zeer goed
tot uitstekend was.

% veel – zeer veel

van toepassing

88,2

73,5

72,1

66,0

59,1

51,6

38,9

35,2

33,4

31,7

Tabel 3.5. De tien meest genoemde redenen om deel te nemen aan UNIFIL 

N

1.617

1.348

1.322

1.210

1.084

946

713

646

613

581

Motivatie

Nieuwe en andere ervaringen willen opdoen

Iets meer van wereld willen zien

Zin in een uitdaging

Mijn dienstplicht nuttig willen doorbrengen

Een bijdrage willen leveren aan het handhaven en herstellen van de vrede of

aan de humanitaire opdracht

Willen werken in een actieve militaire eenheid

Persoonlijk UNIFIL ervaring willen opdoen

Geïnteresseerd in het Midden-Oosten 

Aangetrokken door het militaire leven te velde

Met eigen ogen de situatie in het land van uitzending willen aanschouwen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.3. Uitzendervaringen en 
adaptatieperiode

Ingrijpende gebeurtenissen tijdens de uitzending

Aan de respondenten werd de vraag gesteld welke
ingrijpende gebeurtenissen zij tijdens de uitzen-
ding hebben meegemaakt, hoe bedreigend zij die
hebben ervaren en hoe machteloos zij zich daaron-
der voelden. De vijf meest gerapporteerde ingrij-
pende gebeurtenissen tijdens de uitzending zijn:
1. Niet-gerichte beschietingen (90%). Eenderde 

van de deelnemers beoordeelde deze 
gebeurtenissen als nogal tot zeer bedreigend en 
53% voelde zich nogal tot zeer machteloos.

2. Gerichte beschietingen (67%). Zeventig 
procent vond deze gerichte beschietingen nogal
tot zeer bedreigend en 65% voelde zich 
hieronder nogal tot zeer machteloos.

3. Het aanschouwen van menselijk leed (64%). 
Vijfendertig procent vond dit nogal tot zeer 
bedreigend en 65% voelde zich nogal tot zeer 
machteloos.

4. Persoonlijk gevaar lopen ten gevolge van 
oorlogshandelingen, ongelukken of bedreiging 
(62%). Zestig procent voelde zich hierdoor 
nogal tot zeer bedreigd en 53% nogal tot zeer 
machteloos.

5. Onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen 
(61%). Van de deelnemers ervoer 53% dit als 
nogal tot zeer bedreigend en 79% voelde zich 
hierdoor nogal tot zeer machteloos.

De uitzending als geheel is door 36% van de
onderzoeksgroep als nogal tot zeer aangrijpend
ervaren. Vooral de veteranenpashouders (37%)
waren deze mening toegedaan (tegenover 30% van
de niet-pashouders en 17% van de actief dienen-
den; p < .05). De helft van de deelnemers voelde
zich tijdens de gehele uitzending nogal tot zeer
machteloos. Opnieuw werd dit minder vaak aan-
gegeven door de niet-pashouders (43%) en de
actief dienenden (40%) dan door de veteranenpas-
houders (53%; p < .05). In totaal heeft een vijfde

van de respondenten de UNIFIL-uitzending als
nogal tot zeer bedreigend ervaren. De mate van
ervaren bedreiging bleek tussen de subgroepen niet
significant te verschillen.

Situatie in het eerste jaar na terugkomst in
Nederland

Hoe beleefden de UNIFIL’ers het eerste jaar na
terugkomst in Nederland? Van de deelnemers geeft
42% aan tamelijk tot zeer veel moeite te hebben
gehad met het wennen aan het dagelijks leven in
Nederland. 40% heeft hiermee een beetje en 18%
geheel geen moeite gehad. 40% van alle responden-
ten geeft aan dat ze in het eerste jaar na terugkomst
in Nederland niet op zoek zijn geweest naar werk.
Dit gold in grote mate voor het beroepspersoneel
(93%) en in mindere mate voor het niet-beroeps-
personeel (26%; p < .001). Van de personen die wel
op zoek waren naar werk, had een vijfde tamelijk
veel tot zeer veel moeite om werk te vinden.
Meer dan 87% van de respondenten geeft aan dat
zij tijdens deze periode geen lichamelijke klachten
hadden of geen moeite hadden met functioneren
wegens lichamelijke klachten. Vijf procent ervoer
hier tamelijk tot zeer veel moeite mee. Tweederde
van de respondenten rapporteert dat zij geen psy-
chische klachten hadden of hiervan geheel geen
moeite in hun functioneren ondervonden, terwijl
14% hiervan tamelijk tot zeer veel moeite onder-
vond. 
Hoeveel tijd kostte het na de uitzending om de
draad van de relatie op te pakken? Voor ongeveer
de helft van de deelnemers was deze vraag niet van
toepassing, omdat zij geen relatie hadden of door-
dat de relatie tijdens of direct na de uitzending
verbroken was. Voor een vijfde van de responden-
ten kostte het oppakken van de draad van de rela-
tie geen tijd, voor 8% kostte dit langer dan drie
maanden. Alles bij elkaar genomen is eenderde
van de deelnemers van mening dat het hen geen
moeite heeft gekost om de draad van het normale
leven op te pakken. Bij 42% kostte het een beetje
moeite en bij 23% tamelijk tot zeer veel moeite.
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Tweevijfde van de UNIFIL’ers vond deze periode
van terugkomst aangenaam noch onaangenaam.
37% vond het een (zeer) aangename en 23% een
(zeer) onaangename periode.

3.4. Samenvatting

In dit hoofdstuk kwamen de kenmerken, opvat-
tingen en ervaringen van de UNIFIL’ers aan bod.
In totaal hebben 1.834 UNIFIL’ers deelgenomen
aan het onderzoek (56% respons). Het grootste
deel hiervan is in het bezit van een veteranenpas
(n = 1.626), 126 deelnemers zijn veteraan, maar
hebben geen veteranenpas, en 78 personen zijn
nog in actieve militaire dienst. 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten was
47 jaar tijdens het onderzoek en 24 jaar tijdens de
uitzending. De groepen veteranenpashouders en
de actief dienende militairen zijn ouder dan de
groep niet-pashouders. De actief dienenden waren
ten tijde van UNIFIL vaker gehuwd of duurzaam
samenwonend, terwijl de veteranenpashouders en
de niet-pashouders vooral alleenstaand waren. Op
werkgebied waren met name de huidige actief die-
nenden een half jaar voor UNIFIL in militaire
dienst. Significant meer pashouders dan niet-pas-
houders zijn momenteel met pensioen of met
functioneel leeftijdsontslag (FLO). De drie groe-
pen verschillen niet met betrekking tot het huidige
opleidingsniveau, de huidige burgerlijke staat en
de huidige woonsituatie. 
Gemiddeld duurde de (eerste) uitzending naar
Libanon 5,9 maanden. De actief dienende 
UNIFIL’ers waren destijds vaker beroepsmilitair
dan de andere groepen. Ook hadden zij vaker een
rang van onderofficier of officier. De meeste perso-
nen in de veteranenpasgroep waren destijds dienst-
plichtig militair, hoewel eenvijfde van die groep 
tijdens UNIFIL beroepsmilitair was. 59 personen
zijn voortijdig gerepatrieerd vanwege organisatori-
sche redenen, psychische problemen, medische
redenen, studie of omscholing of sociale redenen.

Voorafgaand aan de uitzending stonden de meeste
UNIFIL’ers naar eigen zeggen positief tegenover
hun uitzending. De houding van hun partners was
volgens de respondenten vooral neutraal, waarbij
de partners van de actief dienenden overwegend
positiever waren ten opzichte van de uitzending
dan de partners van de andere groepen veteranen.
Nieuwe ervaringen opdoen, meer van de wereld
zien en zin in een uitdaging staan in de top drie
van redenen om deel te nemen aan UNIFIL. Bijna
alle deelnemers beoordelen hun gezondheid voor-
afgaand aan de uitzending als zeer goed of uitste-
kend.

Tijdens de uitzending zijn niet-gerichte beschie-
tingen, gerichte beschietingen, het aanschouwen
van menselijk leed, persoonlijk gevaar lopen ten
gevolge van oorlogshandelingen, ongelukken of
bedreiging en onvoldoende mogelijkheden om in
te grijpen de vijf meest gerapporteerde ingrijpende
gebeurtenissen. De UNIFIL’ers vonden gerichte
beschietingen het meest bedreigend. Ook gaven zij
aan dat zij zich relatief vaak machteloos voelden in
situaties waarin ze onvoldoende mogelijkheden
hadden om in te grijpen.
In het eerste jaar na terugkomst in Nederland
heeft meer dan 40% tamelijk veel tot zeer veel
moeite gehad met het wennen aan het dagelijks
leven. Meer dan een vijfde had tamelijk tot zeer
veel moeite om werk te vinden. Dit betrof vooral
de dienstplichtige UNIFIL’ers en ander niet-
beroepspersoneel. Lichamelijke problemen zorg-
den bij vijf procent van de deelnemers voor tame-
lijk tot zeer veel moeite met functioneren in werk
en/of gezin. Met betrekking tot psychische proble-
men was dit voor 14% het geval. Minder dan een
kwart kostte het tamelijk tot zeer veel moeite om
de draad van het normale leven weer op te pakken
en ongeveer evenveel personen hebben het eerste
jaar na terugkomst als een (zeer) onaangename
periode ervaren.
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4.1. Hoe staat het met de huidige
gezondheid van UNIFIL’ers?

Gezondheid in het algemeen

Op lichamelijk gebied hebben de UNIFIL’ers een
even goede algemene gezondheid als mannen uit
de algemene Nederlandse bevolking. Op psychisch
gebied rapporteren zij een slechtere algemene
gezondheid dan hun mannelijke landgenoten (zie
tabel 4.1). De UNIFIL’ers die nog in actieve dienst
zijn, hebben een positiever oordeel over hun licha-
melijke gezondheid dan de UNIFIL-veteranen (p <
.01). Ook in vergelijking met andere Nederlandse
mannen vinden de actief dienende UNIFIL’ers
zichzelf lichamelijk gezonder. De UNIFIL’ers in de
veteranengroepen hebben een even goede lichame-
lijke gezondheid als de doorsnee mannelijke bevol-
king. Op psychisch gebied rapporteren alle 
UNIFIL-groepen een slechtere gezondheid dan
andere Nederlandse mannen. Onderling verschil-
len de groepen op dit gebied niet.

Om de vergelijking van de algemene gezondheid
met leeftijdsgenoten uit de bevolking gedetailleer-
der te onderzoeken, zijn de UNIFIL’ers opgedeeld
in drie leeftijdscategorieën: 25-44 jaar (n = 1.069),
45-64 jaar (n = 628) en 65 jaar en ouder (n = 122;
zie tabel 4.1). UNIFIL’ers van 45 jaar of ouder
hebben een positiever oordeel over hun lichamelij-
ke gezondheid dan hun mannelijke leeftijdsgeno-
ten. De UNIFIL’ers tot 45 jaar rapporteren ten
opzichte van hun leeftijdsgenoten een slechtere
lichamelijke gezondheid. Op psychisch gebied rap-
porteren UNIFIL’ers uit alle leeftijdscategorieën
een slechtere gezondheid dan hun mannelijke leef-
tijdsgenoten (zie tabel 4.1).

Beperkingen door gezondheid

De veteranenpashouders rapporteren meer beper-
kingen door hun gezondheid dan de twee andere
groepen (zie tabel 4.2). Hun algemene gezondheid
beoordelen zij als minder goed. Zij vinden dat zij
vaker beperkt zijn in de fysieke inspanning die zij

4
Hoofdstuk 4 richt zich op de vraag: hoe gezond zijn de UNIFIL’ers op lichamelijk en psychisch gebied? Het gaat

daarbij speciaal om de lichamelijke en psychische gezondheid in het algemeen, om posttraumatische stress-

stoornis en -klachten, om slaapproblemen en om gevoelens van boosheid (paragraaf 4.1). Daarbij wordt ook

gekeken hoe de UNIFIL’ers hun gezondheid in relatie tot hun uitzending beoordelen (paragraaf 4.2), en welke 

factoren samenhangen met hun huidige gezondheid (paragraaf 4.3). Een samenvatting wordt gegeven in 

paragraaf 4.4.
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kunnen leveren (fysiek functioneren), en zij voelen
zich door hun lichamelijke gezondheid en door
pijn vaker beperkt of belemmerd in hun doen en
laten (fysieke rolbeperkingen en lichamelijke pijn).
Ook beoordelen zij hun psychische gezondheid
slechter en voelen zij zich vaker beperkt in hun
sociale omgang door lichamelijke of emotionele
problemen (sociaal functioneren; zie tabel 4.2).
Daarbij blijkt de leeftijd eveneens van invloed:
oudere respondenten rapporteren minder beper-
kingen in hun algemene gezondheid, hun sociaal
functioneren en hun psychische gezondheid
(respectievelijk p < .05, p < .01, p < .001). De hui-
dige leeftijd heeft geen significante invloed op de
drie schalen met betrekking tot de fysieke gezond-
heid. Na controle voor de huidige leeftijd, blijft
het effect van de drie subgroepen significant.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) en 
posttraumatische stressklachten

Op de Zelfinventarisatielijst voor PTSS (ZIL) heb-
ben 267 UNIFIL’ers (15,5%; 95%-betrouwbaar-
heidsinterval: 14%-17%) een score van 52 punten
of hoger. Volgens de auteurs van de ZIL is een
score boven dit afkappunt indicatief voor een
(mogelijke) posttraumatische stresstoornis
(Hovens, Bramsen & Van der Ploeg, 2000). Bere-
kend via de DSM-IV methode hebben 296 
UNIFIL’ers (16,1%; 95%-betrouwbaarheidsinter-
val: 14%-18%) een score die indicatief is voor een
(mogelijke) posttraumatische stresstoornis (zie
tabel 4.3; voor uitleg over de twee berekenings-
methoden: zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3).
Meer dan de helft van de respondenten voldoet
aan geen enkel criterium voor posttraumatische

Tabel 4.1. Gemiddelde SF-12 scores van algemene lichamelijke gezondheid en algemene psychische gezondheid voor de gehele
groep respondenten, de subgroepen UNIFIL’ers en de algemene Nederlandse mannelijke bevolking (in 2003).

Significante verschillen hebben betrekking op de vergelijking met mannen uit de algemene Nederlandse bevolking.
* p < .05
** p < .01
*** p < .001
1 PCS en MCS zijn normgebaseerde berekeningen van de acht subschalen van de SF-12.
2 Normgegevens van Nederlandse mannen uit de algemene bevolking verkregen uit de jaarlijkse POLS gezondheidsmonitor van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (over het jaar 2003). De normgegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 4.870 mannen, 
in de leeftijd 0-75 jaar en ouder (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2005).

Algemeen

Veteranenpashouders

Niet-pashouders 

Actief dienenden 

Gehele groep

Nederlandse mannen2

Leeftijdscategorieën

25-44 jaar UNIFIL 

Nederlandse mannen2

45-64 jaar UNIFIL

Nederlandse mannen2

65+ jaar UNIFIL

Nederlandse mannen2

Lichamelijke gezondheid 

(PCS)1

51,4

52,9

54,3***

51,6

51,3

51,7**

52,8

51,6***

50,2

50,3***

46,6

N

1.566

124

76

1.761

4.870

1.069

1.335

628

978

122

643

Psychische gezondheid 

(MCS)1

48,1***

48,9***

50,8*

48,3***

53,6

47,3***

53,1

49,2***

53,3

53,3**

55,1
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stressstoornis. In vergelijking met de veteranenpas-
houders komt dit laatste vaker voor bij de actief
dienenden en de niet-pashouders. Het percentage
UNIFIL’ers dat volgens de ZIL-vragenlijst aan de
criteria voor een PTSS voldoet (op basis van de
berekeningsmethoden PTSD-22 en PTSD-DSM
IV), verschilt niet tussen de drie subgroepen (zie
tabel 4.3). 

In vergelijking met de algemene Nederlandse
bevolking rapporteren de UNIFIL’ers gemiddeld
meer posttraumatische stresssymptomen (p < .001;
zie tabel 4.4). Daarbij rapporteren de UNIFIL’ers
in de veteranengroepen gemiddeld meer posttrau-
matische stressklachten dan de algemene bevol-
king (veteranenpashouders, p < .001; niet-pashou-
ders, p < .01), terwijl de UNIFIL’ers in actieve
dienst hierop niet van hun landgenoten verschil-
len. De UNIFIL’ers met een veteranenpas geven in
vergelijking met hun actief dienende collega’s aan
meer posttraumatische stressklachten te ervaren 
(p < .01). De leeftijd is hierbij ook van belang:
jongere UNIFIL’ers rapporteren meer van deze
klachten (p < .001). Na controle voor de huidige
leeftijd blijft het effect van de subgroepen echter

significant. In vergelijking met de UNIFIL-vetera-
nen uit het Jonge Veteranenonderzoek (veteranen-
pashouders: p < .001; niet-pashouders: p < .05) en
de Cambodjagangers (p < .001; zie tabel 4.4)
komen onder de veteranengroepen meer posttrau-
matische stresssymptomen voor. De actief dienen-
de UNIFIL’ers rapporteren gemiddeld eveneens
meer PTSS-symptomen dan de Cambodjagangers
(p < .05). 

Slaapproblemen

In vergelijking met mannen uit de algemene
bevolking rapporteren de UNIFIL’ers meer slaap-
problemen (p < .001; zie tabel 4.4). Dit heeft
vooral betrekking op de UNIFIL’ers uit de twee
veteranengroepen (veteranenpashouders, p < .001;
niet-pashouders, p < .01). De UNIFIL’ers in actie-
ve dienst verschillen qua slaapproblemen niet van
hun mannelijke landgenoten. Van de drie subgroe-
pen ondervinden de veteranenpashouders de
meeste last van slaapproblemen (p < .01). Het
effect van de leeftijd is hier ook aanwezig: hoe
lager de huidige leeftijd, des te meer slaapproble-
men (p < .001). Na controle voor de huidige leef-
tijd blijft het subgroepeffect voor slaapproblemen

Tabel 4.2. Gemiddelde SF-12 scores voor de acht subschalen van algemene gezondheid.

* p < .05
** p < .01
*** p < .001
n.s. niet significant

Subschalen

Algemene gezondheid **

Fysiek functioneren *

Fysieke rolbeperkingen ***

Emotionele rolbeperkingen (n.s.)

Lichamelijke pijn *

Psychische gezondheid *

Vitaliteit (n.s.)

Sociaal functioneren *

Veteranen-

pashouders

n = 1.612

46,8 (10,6)

52,7 (8,0)

49,0 (9,2)

46,6 (11,0)

51,4 (9,7)

49,6 (10,6)

53,0 (10,1)

48,7 (10,8)

Actief dienenden

n = 77

51,0 (10,6)

54,9 (4,8)

53,2 (6,6)

49,2 (10,5)

54,1 (8,0)

53,1 (10,0)

55,1 (8,8)

51,7 (9,4)

Gehele groep

N = 1.818

47,1 (10,6)

52,9 (7,8)

49,3 (9,1)

46,8 (10,9)

51,7 (9,6)

49,8 (10,6)

53,1 (10,0)

49,0 (10,7)

Niet-pashouders

n = 125

48,8 (10,5)

53,6 (7,4)

50,9 (7,9)

47,9 (10,6)

53,0 (7,9)

50,3 (9,8)

53,5 (9,0)

50,3 (10,2)
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significant. De veteranenpashouders rapporteren
in vergelijking met UNIFIL-veteranen uit het
Jonge Veteranenonderzoek (JVO) meer slaappro-
blemen (p < .001). Vergeleken met de Cambodja-
gangers uit het Post-Cambodja Klachten Onder-
zoek (PCKO) rapporteren beide veteranengroepen
meer slaapproblemen (p < .001; zie tabel 4.4). 

Boosheid

Gevoelens van boosheid komen onder de 
UNIFIL’ers vaker voor dan in de doorsnee manne-
lijke bevolking (p < .001). De actief dienende
UNIFIL’ers verschillen niet van andere Nederland-
se mannen voor wat betreft hun gevoelens van
boosheid, terwijl de UNIFIL’ers in de veteranen-

Tabel 4.3. Posttraumatische stressstoornis (PTSS).

*** p < .001

PTSD-22

PTSD- DSM-IV

Voldoet aan geen van de

criteria ***

Veteranen-

pashouders

(Nmax = 1.626)

16,2% (247)

16,8% (273)

52,7% (857)

Actief dienenden

(Nmax = 78)

10,7% (8)

10,3% (8) 

71,8% (56)

Gehele groep

(Nmax = 1.834)

15,5% (267)

16,1% (296)

54,3% (993)

Niet-pashouders

(Nmax = 126)

9,9% (12)

11,9% (15)

63,5% (80)

Tabel 4.4. Posttraumatische stresssymptomen, slaapproblemen en gevoelens van boosheid voor de gehele onderzoeksgroep,
de subgroepen, de vergelijkingsgroepen uit eerdere onderzoeken en de algemene Nederlandse bevolking.

1 JVO = Jonge Veteranenonderzoek, zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4. 
2 PCKO = Post Cambodja Klachtenonderzoek, zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.
3 Voor slaapproblemen en boosheid: Nmax = 1.052 mannen uit de algemene bevolking, leeftijd 20-65 jaar (Arrindell & Ettema, 2003). 

Voor PTSS-symptomen: Nmax = 7.083 mannen en vrouwen uit de algemene bevolking, leeftijd 18-83 jaar (Hovens et al., 2000).

PTSS-symptomen 

M

SD

N

Slaapproblemen

M

SD

N

Boosheid

M

SD

N

Veteranen-

pashouders

36,1

15,4

1.521

5,6

3,1

1.581

8,8

4,4

1.576

Niet-

pashouders

32,8

13,6

121

5,0

2,7

126

8,0

3,7

125

Actief 

dienenden

30,7

12,9

75

4,5

2,3

74

7,6

2,9

76

Gehele groep

35,6

15,2

1.717

5,5

3,0

1.784

8,7

4,3

1.778

JVO1

29,8

10,1

883

4,7

2,6

883

-

-

-

PCKO2

27,0

6,6

1722

4,1

2,0

1722

-

-

-

Norm-

scores3

29,0

8,9

7.064

4,3

2,0

1.051

7,2

2,1

1.052
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groepen vergeleken met andere mannen meer
gevoelens van boosheid rapporteren (veteranenpas,
p < .001; niet-pashouders, p < .05; zie tabel 4.4).
Onderling hebben de veteranenpashouders meer
last van boosheid dan de andere twee subgroepen
(p < .05). De leeftijd speelt opnieuw een signifi-
cante rol. Jongere personen rapporteren meer
gevoelens van boosheid (p < .001). De invloed van
de subgroepen op gevoelens van boosheid blijft na
controle voor huidige leeftijd echter significant.

Zelfgerapporteerde somatische klachten

De meest genoemde, zelfgerapporteerde somati-
sche klachten, waarvan men in de afgelopen week
tamelijk veel tot zeer veel last had, waren: ver-
moeidheid (12% tamelijk veel tot zeer veel last),
aandachtsproblemen (10%), overgevoeligheid voor
lawaai (10%), een gespannen gevoel (10%) en
geheugenproblemen of vergeetachtigheid (10%).
De subgroepen verschillen onderling alleen met
betrekking tot de vermoeidheidsklachten: 12%
van de veteranenpashouders had hier in de afgelo-
pen week tamelijk veel tot zeer veel last van tegen-
over 8% van de niet-pashouders en 7% van de
actief dienenden (p < .05). 

4.2. Gezondheid in relatie tot de 
uitzending

Middelengebruik

Volgens de helft van de UNIFIL’ers is hun gebruik
van alcohol na de uitzending hetzelfde gebleven in
vergelijking met vóór de uitzending. Voor een
kwart was het gebruik van alcohol na de uitzen-
ding (sterk) toegenomen en voor 16% was dit
(sterk) afgenomen. Tien procent geeft aan geen
alcohol te gebruiken.
Circa 60% van de UNIFIL’ers geeft aan geen
medicatie te gebruiken. Voor 23% is hun medi-
cijngebruik na de uitzending (sterk) toegenomen,
voor 14% is dit gebruik hetzelfde gebleven en voor
1% is dit (sterk) afgenomen. Meer dan 80% van

de respondenten laat weten geen overige middelen
te gebruiken. Voor 9% is hun gebruik van overige
middelen na de uitzending gelijk gebleven, voor
6% is dit (sterk) toegenomen en voor 2% is het
gebruik hiervan (sterk) afgenomen. Van de drie
UNIFIL-groepen geven de veteranenpashouders
een sterkere toename in het gebruik van alcohol 
(p < .05) en medicijnen (p < .01) aan. Het gebruik
van alcohol en medicijnen wordt ook beïnvloed
door leeftijd: gemiddeld rapporteren jongere 
UNIFIL’ers vaker een toename in alcoholgebruik
(p < .05) en oudere UNIFIL’ers vaker een toename
in het gebruik van medicijnen (p < .001). Na con-
trole voor de huidige leeftijd blijft het effect van
de subgroepen voor het gebruik van alcohol en
medicijnen significant.

Relatie tussen de huidige gezondheid en de 
uitzending

In totaal geven 985 UNIFIL’ers aan dat zij in het
afgelopen jaar gezondheidsproblemen hebben
ervaren. Hiervan zijn 609 personen (63%) van
mening dat deze problemen niet met hun uitzen-
ding te maken hebben. Meer dan een kwart van de
respondenten met gezondheidsproblemen (n =
260) geeft aan dat deze problemen misschien of
gedeeltelijk te maken hebben met de uitzending.
Volgens de meerderheid hiervan (n = 230) is dit de
UNIFIL-uitzending, de overigen wijten dit aan
een andere uitzending of aan verschillende uitzen-
dingen. Volgens 10% van de personen met
gezondheidsklachten (n = 99) hebben hun klach-
ten in belangrijke mate met hun uitzending te
maken. De meesten (n = 89) schrijven dit toe aan
UNIFIL. Voor de overige personen hangen hun
klachten samen met een andere of meerdere uit-
zendingen. 
De UNIFIL’ers konden ook aangeven in welke
mate zij in het afgelopen jaar gezondheidsproble-
men hebben ervaren. Van de 260 personen die
aangeven dat hun gezondheidsproblemen mis-
schien of gedeeltelijk aan de uitzending zijn te wij-
ten, heeft bijna de helft (n = 126) soms gezond-
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heidsklachten, een kwart (n = 92) regelmatig en
16% (n = 42) vaak. Bij de 99 personen die vinden
dat hun gezondheidsproblemen in belangrijke
mate te maken hebben met hun uitzending,
ondervindt een kwart (n = 26) soms last van de
problemen, eenderde (n = 32) regelmatig en heb-
ben 41 personen vaak last van deze problemen.
Tabel 4.5 toont de meest genoemde, zelfgerappor-
teerde, uitzendingsgerelateerde gezondheidsproble-
men in het afgelopen jaar. 

4.3. Met gezondheid samenhangende
factoren

Door middel van regressie-analyses zijn mogelijke
risicofactoren voor een slechtere huidige gezond-
heid onderzocht. In vier achtereenvolgende stap-
pen is gekeken in hoeverre demografische en mili-
taire variabelen, de uitzendervaringen, de
gezondheidstoestand tijdens uitzending en erva-
ringen in het eerste jaar na terugkomst samenhan-
gen met een slechtere huidige gezondheid. In de
bijlagen 4.1 t/m 4.5 worden voor de verschillende
gezondheidsuitkomsten per stap de resultaten van

de analyses weergegeven. Hieronder wordt een
samenvatting gegeven van de uiteindelijke regres-
siemodellen, waarin alle variabelen zijn opgeno-
men, voor achtereenvolgens: de lichamelijke en
psychische gezondheid in het algemeen, posttrau-
matische stresssymptomen, slaapproblemen en
gevoelens van boosheid. 

Welke factoren hangen samen met de huidige
algemene lichamelijke gezondheid?

Tien procent van de variantie binnen de huidige
algemene lichamelijke gezondheid wordt verklaard
door de variabelen in het uiteindelijke model (zie
bijlage 4.1). De moeite met functioneren wegens
lichamelijke klachten in het eerste jaar na terug-
komst en de beoordeling van de lichamelijke
gezondheid tijdens de uitzending hebben in het
model de grootste semi-partiële correlatiecoëffi-
ciënt en leveren dus de grootste unieke bijdrage
aan het verklaren van de variantie van algemene
lichamelijke gezondheid (semi-partiële correlatie
van -.17 en .12 respectievelijk). Tevens hangen de
huidige burgerlijke staat (geen partner), een lager
huidig opleidingsniveau en in het bezit zijn van
een veteranenpas samen met een slechtere algemene

N %

Rugklachten 50 19,2

Depressieve klachten 41 15,8

Hoofdpijn 31 11,9

Emotionele/psychische problemen 19 7,3

Stressklachten 18 6,9

Problemen met de bloeddruk 16 6,2

Slaapproblemen 15 5,8

Hartproblemen 13 5,0

Vermoeidheidsklachten 13 5,0

N %

“PTSS” 20 20,2

Emotionele/psychische problemen 19 19,2

Depressieve klachten 15 15,2

Rugklachten 13 13,1

Slaapproblemen 13 13,1

Hoofdpijn 11 11,1

Angstklachten 8 8,1

Agressiviteit 7 7,1

Nekklachten 6 6,1

Gezondheidsproblemen die misschien of gedeeltelijk te

maken hebben met één of meerdere uitzendingen 

(N = 260)

Gezondheidsproblemen die in belangrijke mate te maken

hebben met één of meerdere uitzendingen 

(N = 99)

Tabel 4.5. Meest voorkomende, zelfgerapporteerde, uitzendingsgerelateerde gezondheidsproblemen in het afgelopen jaar.
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lichamelijke gezondheid. Personen die aangewezen
waren om op uitzending te gaan, die letsel en/of
verwondingen opliepen tijdens de uitzending en
die in het eerste jaar na terugkomst meer moeite
hadden met het oppakken van de draad van het
normale leven, rapporteren eveneens een slechtere
lichamelijke gezondheid.

Welke factoren hangen samen met de huidige
algemene psychische gezondheid?

Bijna 30% van de variantie binnen de algemene
psychische gezondheid wordt verklaard door de
variabelen in het uiteindelijke model (zie bijlage
4.2). De grootste bijdrage wordt geleverd door: de
huidige burgerlijke staat (geen partner), een slech-
tere beoordeling van de eigen psychische toestand
tijdens uitzending en gedurende het eerste jaar na
terugkomst meer moeite met functioneren in
werk/gezin wegens psychische klachten. Een slech-
tere psychische gezondheid hangt daarnaast samen
met de toenmalige en huidige werksituatie (werk-
loosheid of een uitkering) en een lagere rang tij-
dens uitzending. UNIFIL’ers met een slechtere
algemene psychische gezondheid beoordelen de
uitzending als meer aangrijpend, hebben meer
negatieve aspecten van de uitzending meegemaakt
en rapporteren een slechtere omgang met collega’s
tijdens de uitzending. De adaptatieperiode, het eer-
ste jaar na terugkomst in Nederland, hebben deze
personen als minder aangenaam ervaren en tijdens
die periode hadden zij tevens meer moeite met het
oppakken van de draad van het normale leven.

Welke factoren hangen samen met huidige 
posttraumatische stresssymptomen?

Tijdens de adaptatieperiode meer moeite met
functioneren wegens psychische klachten en meer
moeite met het oppakken van de draad van het
normale leven leveren met betrekking tot posttrau-
matische stresssymptomen de grootste unieke bij-
drage (zie bijlage 4.3). Ten tijde van het onderzoek
geen partner en geen werk hebben, in het bezit
zijn van een veteranenpas en lid zijn van een vete-

ranenvereniging hangen eveneens samen met meer
posttraumatische stresssymptomen. Personen die
tijdens de uitzending een lagere rang hadden, en
die meer gevoelens van machteloosheid en meer
negatieve aspecten van de vredesmissie hebben
ervaren, rapporteren ook meer van deze klachten.
Daarnaast hangen het oplopen van letsel en/of ver-
wondingen tijdens uitzending, een slechtere
beoordeling van de eigen psychische toestand tij-
dens de uitzending en het ervaren van psychische
klachten tijdens de uitzending samen met meer
huidige PTSS-klachten. Deze UNIFIL’ers hebben
het eerste jaar na terugkomst als minder aange-
naam ervaren en hadden in die periode meer
moeite met functioneren wegens lichamelijke
klachten. Samen verklaren deze variabelen 36%
van de variantie in het uiteindelijke regressiemodel
voor PTSS-symptomen.

Welke factoren hangen samen met huidige
slaapproblemen?

Het uiteindelijke model verklaart 20% van de
variantie van huidige slaapproblemen (zie bijlage
4.4). Tijdens de adaptatieperiode meer moeite met
functioneren in werk/gezin wegens psychische
klachten en meer moeite met het oppakken van de
draad van het normale leven leveren de grootste
unieke bijdrage. Personen die ten tijde van het
onderzoek geen partner hebben, die vóór UNIFIL
en nu werkloos zijn of een uitkering krijgen, die
een veteranenpas hebben en die lid zijn van een
veteranenvereniging, rapporteren eveneens meer
slaapproblemen. Verder blijken de uitzending als
meer bedreigend hebben ervaren, meer meege-
maakte ingrijpende gebeurtenissen, meer negatieve
aspecten van vredesmissies en het als minder aan-
genaam ervaren van de adaptatieperiode samen te
hangen met meer huidige slaapproblemen.

Welke factoren hangen samen met huidige
gevoelens van boosheid?

Het uiteindelijke regressiemodel verklaart 26% van
de variantie van boosheid (zie bijlage 4.5). Een lage-
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re rang tijdens de uitzending en tijdens de adapta-
tieperiode meer moeite met functioneren wegens
psychische klachten en meer moeite met het oppak-
ken van de draad van het normale leven dragen
hieraan het meest bij. UNIFIL’ers die vóór uitzen-
ding en nu werkloos zijn of een uitkering krijgen,
en die lid zijn van een veteranenvereniging hebben
meer last van gevoelens van boosheid. Tijdens de
uitzending hebben deze personen meer gevoelens
van machteloosheid ervaren en meer negatieve en
positieve aspecten van de vredesmissie meegemaakt.
Zij voldeden destijds in mindere mate aan een
‘ideale’ peacekeeper identiteit en hadden een slech-
tere omgang met de militaire meerdere. Personen
met meer gevoelens van boosheid hebben daarnaast
vaker letsel en/of verwondingen opgelopen, beoor-
delen hun psychische toestand tijdens uitzending als
slechter, hebben psychische klachten tijdens uitzen-
ding ervaren en beoordelen het eerste jaar na terug-
komst als minder aangenaam.

4.4. Samenvatting

Op lichamelijk gebied rapporteren de UNIFIL’ers
een even goede gezondheid als hun mannelijke
landgenoten. In vergelijking met de algemene
Nederlandse bevolking ervaren zij een slechtere
psychische gezondheid in het algemeen, meer
posttraumatische stressklachten, meer slaapproble-
men en meer gevoelens van boosheid. Onderling
vergeleken hebben de UNIFIL’ers met een vetera-
nenpas meer last van slaapproblemen en boosheid
dan de andere UNIFIL-groepen. In vergelijking
met de doorsnee bevolking ervaren alle groepen
een slechtere psychische gezondheid in het alge-
meen, hebben de veteranengroepen meer last van
slaapproblemen en boosheid, en rapporteren de
veteranenpashouders gemiddeld meer posttrauma-
tische stressklachten. De actief dienenden rappor-
teren een betere lichamelijke gezondheid en ver-
schillen niet van de algemene bevolking met
betrekking tot slaapproblemen, boosheid en

PTSS-klachten. De huidige leeftijd vertoont even-
eens een significante relatie met de verschillende
gezondheidsuitkomsten (jongere UNIFIL’ers rap-
porteren meer klachten), maar het effect van de
subgroepen blijft na controle voor huidige leeftijd
significant. In vergelijking met de onderzoeksgroe-
pen uit de eerdere onderzoeken (JVO en PCKO)
hebben de UNIFIL’ers van het huidige onderzoek
meer last van slaapproblemen en PTSS-klachten. 
Meer dan een kwart van de personen die in het
afgelopen jaar met gezondheidsproblemen kampte
(n = 260), is van mening dat deze klachten mis-
schien of gedeeltelijk aan een uitzending liggen.
Bijna honderd respondenten (10%) denken dat
een uitzending in belangrijke mate de oorzaak is
van hun gezondheidsproblemen. Volgens de over-
grote meerderheid van deze beide groepen zijn
hun gezondheidsproblemen gerelateerd aan de
UNIFIL-uitzending.
Met behulp van regressie-analyses is gekeken in
hoeverre demografische en militaire variabelen,
ervaringen tijdens de uitzending, de gezondheids-
toestand tijdens de uitzending en ervaringen in het
eerste jaar na terugkomst (adaptatieperiode)
samenhangen met de huidige gezondheid. In de
uiteindelijke regressiemodellen, waarin alle varia-
belen zijn opgenomen, blijken tussen de verschil-
lende gezondheidsuitkomsten meerdere overeen-
komsten te bestaan. Met betrekking tot
demografische en militaire variabelen rapporteren
personen zonder partner, zonder werk en met een
lager opleidingsniveau meer huidige gezondheids-
klachten. De huidige gezondheid van UNIFIL’ers
die de missie als negatief en belastend hebben
ervaren en die in het uitzendgebied meer medische
en psychische problemen hebben gehad, is even-
eens slechter. Ten slotte hangt een moeizame adap-
tatieperiode in het eerste jaar na terugkeer uit
Libanon op verschillende gebieden samen met een
slechtere huidige gezondheid. Deze moeizame
adaptatie blijkt tevens de grootste bijdrage aan de
regressiemodellen van de gezondheidsuitkomsten
te leveren.
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Bijlage 4.1: Regressie-analyses voor algemene lichamelijke gezondheid (PCS)

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variabelen

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Hoger huidig opleidingsniveau

In het bezit van een veteranenpas

Lid van een veteranenvereniging

Basis van uitzending (aangewezen)

Mate van aangrijpendheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Een betere omgang met militaire meerdere

Een betere lichamelijke gezondheid tijdens UNIFIL

Letsel en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin 

vanwege lichamelijke klachten in het eerste jaar

na terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in het

eerste jaar na terugkomst

Stap 1: Demografische 

en militaire kenmerken

R2 adjusted = .02

Beta Sr

.06* .06

.10*** .10

-.07** -.07

-.05* -.05

-.06** -.06

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .04

Beta Sr

.05* .05

.10*** .10

-.06* -.06

-.05* -.05

-.06** -.06

-.06* -.06

-.06* -.05

.05* .05

Stap 3: Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .06

Beta Sr

.06* .06

.09*** .09

-.06** -.06

-.04 -.04

-.05* -.05

-.06* -.05

.15*** .15

-.08** -.08

-.04 -.04
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Bijlage 4.2: Regressie-analyses voor algemene psychische gezondheid (MCS)

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variabelen

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Toenmalige werksituatie (werkloos)

Huidige werksituatie (werkloos)

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Mate van bedreigendheid

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met collega’s

Betere omgang met militaire meerdere

Betere beoordeling van de eigen psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Positiever effect van gezochte psychische 

hulpverlening tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin 

vanwege psychische klachten in het eerste jaar

na terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in het

eerste jaar na terugkomst

Als aangenamer ervaren van de periode in het

eerste jaar na terugkomst

Stap 1: Demografische 

en militaire kenmerken

R2 adjusted = .09

Beta Sr

.14*** .14

-.06* -.06

-.12*** -.12

-.07** -.07

.18*** .18

-.05* -.05

Stap 2:

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .22

Beta Sr

.14*** .13

-.06** -.06

-.09*** -.08

-.06** -.05

.12*** .12

-.05 -.04

-.15*** -.11

-.06* -.04

-.15*** -.12

.06** .06

.08** .07

.07** .06

Stap 3: Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .24

Beta Sr

.14*** .13

-.06** -.06

-.07** -.07

-.04* -.04

.11*** .11

-.13*** -.10

-.06* -.05

-.12*** -.10

.06** .05

.06** .06

.14*** .12

-.11*** -.09

.05* .05
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Bijlage 4.3: Regressie-analyses voor posttraumatische stressklachten

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variabelen

Toenmalige burgerlijke staat (met partner)

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger toenmalig opleidingsniveau

In het bezit van een veteranenpas

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Mate van bedreigendheid

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen

tijdens UNIFIL

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met collega’s

Betere omgang met militaire meerdere

Letsel en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Lichamelijke klachten tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de eigen psychische toe-

stand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Positiever effect van gezochte psychische hulpver-

lening tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin van-

wege lichamelijke klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite met functioneren in werk/gezin van-

wege psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in het

eerste jaar na terugkomst

Als aangenamer ervaren van de periode in het

eerste jaar na terugkomst

Stap 1: Demografische 

en militaire kenmerken

R2 adjusted = .09

Beta Sr

.04 .04

-.08*** -.08

.13*** .12

-.06* -.05

.07** .07

.10*** .10

-.18*** -.14

.05* .05

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .25

Beta Sr

-.07** -.07

.09*** .08

.04 .04

.08*** .08

-.13*** -.13

.06* .05

.12*** .09

.10*** .08

.06* .05

.18*** .15

-.04 -.04

-.05 -.04

-.07** -.06

Stap 3: Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .28

Beta Sr

-.07*** -.07

.07** .07

.04 .03

.06** .06

-.12*** -.12

.06* .04

.07* .05

.09** .07

.05* .05

.14*** .11

-.06** -.05

.08*** .08

.04* .04

-.12*** -.11

.12*** .11

-.03 -.03
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Bijlage 4.4: Regressie-analyses voor slaapproblemen

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variabelen

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Toenmalige werksituatie (werkloos)

Huidige werksituatie (werkloos)

In het bezit van een veteranenpas

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Basis van uitzending (aangewezen)

Mate van bedreigendheid

Mate van aangrijpendheid

Meer meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen

tijdens UNIFIL

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Meer algemene militaire stressoren tijdens UNIFIL

Betere omgang met militaire meerdere

Letsel en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de eigen psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Contact met een hulpverlener wegens psychische

klachten tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van gezochte psychische 

hulpverlening tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin 

vanwege psychische klachten in het eerste jaar

na terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in het

eerste jaar na terugkomst

Als aangenamer ervaren van de periode in het

eerste jaar na terugkomst

Stap 1: Demografische 

en militaire kenmerken

R2 adjusted = .06

Beta Sr

-.07** -.07

.06* .06

.11*** .11

.07** .07

.06* .06

-.14*** -.14

.06* .06

.05* .05

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .14

Beta Sr

-.07** -.06

.06** .06

.08*** .08

.04 .04

.04 .04

-.08*** -.08

.04* .04

.08** .06

.11*** .09

.09*** .09

.10*** .08

.04 .04

-.06* -.05

Stap 3: Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .16

Beta Sr 

-.07** -.06

.06* .06

.07** .07

.04 .04

-.08*** -.08

.08** .06

.09** .07

.09*** .08

.10*** .08

.06** .06

-.06** -.06

.07* .06

.04 .04

-.06** -.06
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Bijlage 4.5: Regressie-analyses voor gevoelens van boosheid

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variabelen

Toenmalige werksituatie (werkloos)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger toenmalig opleidingsniveau

In het bezit van een veteranenpas

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Meer positieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met collega’s

Betere omgang met militaire meerdere

Letsel en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de eigen psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Positiever effect van gezochte psychische 

hulpverlening tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin 

vanwege lichamelijke klachten in het eerste jaar

na terugkomst

Meer moeite met functioneren in werk/gezin 

vanwege psychische klachten in het eerste jaar

na terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in het

eerste jaar na terugkomst

Als aangenamer ervaren van de periode in het

eerste jaar na terugkomst

Stap 1: Demografische 

en militaire kenmerken

R2 adjusted = .07

Beta Sr

.05* .05

.12*** .12

-.05 -.04

.06* .06

.09*** .09

-.17*** -.14

.05* .05

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .17

Beta Sr

.05* .05

.09*** .09

.08*** .08

-.14*** -.13

.11*** .09

.09** .07

.15*** .12

.06* .05

-.07** -.06

-.05* -.04

- .08*** -.07

Stap 3: Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .20

Beta Sr

.04* .04

.08*** .08

.06** .06

-.13*** -.12

.07* .05

.08** .06

.11*** .09

.06* .05

-.06* -.05

-.07** -.07

.09*** .09

-.08** -.07

.12*** .11

-.05* -.05
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5.1. Wat vinden de UNIFIL’ers van hun
kwaliteit van leven?

Onderstaand wordt beschreven hoe de UNIFIL’ers
hun algehele kwaliteit van leven en hun kwaliteit
van leven met betrekking tot de lichamelijke
gezondheid, de psychologische gezondheid, sociale
relaties en de leefomgeving beoordelen. Daarnaast
worden de scores van de UNIFIL’ers vergeleken
met mannen uit de algemene Nederlandse bevol-
king (zie tabel 5.1).
In vergelijking met de mannen uit de algemene
Nederlandse bevolking beoordeelt de gehele groep
UNIFIL’ers hun algehele kwaliteit van leven en
hun kwaliteit van leven met betrekking tot de psy-
chologische toestand en de omgeving negatiever 
(p < .05, p < .001, en p < .001 respectievelijk).
Met betrekking tot de beoordeling van de licha-
melijke gezondheid en sociale relaties zijn er geen
verschillen tussen de UNIFIL-groep en de man-
nen uit de algemene bevolking.

Vergeleken met de Nederlandse mannen beoorde-
len de veteranen met een veteranenpas hun kwali-
teit van leven, met uitzondering van het domein
sociale relaties, als minder goed (lichamelijke
gezondheid, p < .05; algehele kwaliteit van leven, 
p < .01; psychologische gezondheid en omgeving,
p < .001). De actief dienenden beoordelen hun
algehele kwaliteit van leven, hun lichamelijke 
kwaliteit van leven en hun kwaliteit van leven met
betrekking tot sociale relaties juist gunstiger dan
de algemene mannelijke bevolking (p < .05, 
p < .01, p < .01 respectievelijk).
In vergelijking met de veteranenpashouders, 
rapporteren de actief dienende UNIFIL’ers op alle
aspecten een betere kwaliteit van leven. Naast het
effect van de subgroepen speelt de huidige leeftijd
eveneens een rol: oudere UNIFIL’ers beoordelen
hun kwaliteit van leven op alle aspecten significant
beter dan jongere UNIFIL’ers (p < .001). Na con-
trole voor de huidige leeftijd blijven de effecten van
de subgroepen significant.

5
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de gezondheid van de UNIFIL’ers. De manier waarop perso-

nen dankzij of ondanks hun lichamelijke en geestelijke conditie hun leven beoordelen is ook van belang. Daar-

om wordt in dit hoofdstuk allereerst de huidige kwaliteit van leven van de UNIFIL’ers beschreven (paragraaf 5.1)

en wordt onderzocht welke factoren samenhangen met een betere kwaliteit van leven (paragraaf 5.2). In para-

graaf 5.3 wordt de samenhang tussen de gezondheidsuitkomsten en de huidige kwaliteit van leven beschreven.

Vervolgens komt in paragraaf 5.4 aan de orde hoe de respondenten terugkijken op de UNIFIL-uitzending. 

De resultaten worden samengevat in paragraaf 5.5.

Huidig welzijn van de UNIFIL’ers
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Om de vergelijking van de kwaliteit van leven met
leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking gede-
tailleerder te onderzoeken, zijn de respondenten in
drie leeftijdscategorieën ingedeeld: 25-44 jaar, 
45-64 jaar en 65 jaar of ouder (zie tabel 5.2).
UNIFIL’ers van 25-44 jaar beoordelen alle aspec-
ten van de kwaliteit van leven als minder goed dan
hun mannelijke leeftijdsgenoten. UNIFIL’ers van
45-64 jaar verschillen op twee aspecten van kwali-
teit van leven statistisch significant van hun leef-
tijdsgenoten: zij rapporteren een betere algehele
kwaliteit van leven, terwijl zij de kwaliteit van
leven met betrekking tot de omgeving als minder
gunstig beoordelen. Tot slot beoordeelt de oudste
groep UNIFIL’ers in vergelijking met hun leef-
tijdsgenoten uit de algemene bevolking bijna alle

aspecten van kwaliteit van leven als beter. Alleen
voor sociale relaties zijn er geen verschillen met de
leeftijdsgenoten.

5.2. Met kwaliteit van leven 
samenhangende factoren

Met behulp van regressie-analyses is in vijf achter-
eenvolgende stappen onderzocht in hoeverre
demografische en militaire kenmerken, ervaringen
tijdens uitzending, de gezondheidstoestand tijdens
de uitzending, ervaringen in het eerste jaar na
terugkomst en de huidige gezondheidstoestand
samenhangen met de kwaliteit van leven. Dit is
onderzocht voor de vier aparte domeinen en de

Tabel 5.1. Kwaliteit van leven voor de gehele onderzoeksgroep, de subgroepen en de algemene Nederlandse bevolking.

Significante verschillen gelden tussen de drie UNIFIL-subgroepen.
* p < .05
** p < .01
*** p < .001
1 Normgegevens zijn op verzoek verstrekt door dr. J. De Vries en prof.dr. G.L. van Heck, Universiteit van Tilburg, 2005. 

N = 203 mannen uit de algemene bevolking, leeftijd 20-84 jaar. 

Algehele kwaliteit van leven en gezondheid *

M

SD

N

Domein 1 Lichamelijke gezondheid **

M

SD

N

Domein 2 Psychologische gezondheid *

M

SD

N

Domein 3 Sociale relaties **

M

SD

N

Domein 4 Omgeving **

M

SD

N

Veteranen-
pashouders

3,8

0,8

1.609

15,6

3,0

1.591

14,6

2,6

1.594

14,7

3,0

1.593

15,4

2,4

1.585

Actief 
dienenden

4,0

0,7

76

16,8

2,5

76

15,4

2,5

76

15,8

3,1

77

16,3

2,3

77

Totale 
groep

3,8

0,8

1.815

15,7

2,9

1.795

14,6

2,6

1.798

14,7

2,9

1.798

15,4

2,4

1.790

Norm-
scores1

3,8

0,8

203

15,8

2,6

203

14,9

2,2

203

14,8

2,9

203

15,9

2,0

203

Niet-
pashouders

3,9

0,8

126

16,1

2,6

125

14,8

2,6

125

14,9

2,7

124

15,4

2,4

125
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algehele kwaliteit van leven en gezondheid. In bij-
lage 5.1 t/m 5.5 staan voor de verschillende domei-
nen van kwaliteit van leven de resultaten per stap
vermeld. Het blijkt dat de huidige gezondheidspro-
blemen telkens het sterkst samenhangen met de
kwaliteit van leven. Onderstaand zal voor elk
onderdeel van de kwaliteit van leven een samenvat-
ting van de resultaten beschreven worden.

Algehele kwaliteit van leven

Het definitieve model, inclusief de huidige
gezondheidstoestand, verklaart 62% van de
variantie van de algehele kwaliteit van leven (zie
bijlage 5.1). Een betere lichamelijke gezondheid,
een betere psychsiche gezondheid en minder hui-
dige posttraumatische stresssymptomen hangen
significant samen met een betere algehele kwaliteit
van leven. Deze drie variabelen hebben de hoogst
semi-partiële correlatiecoëfficiënten (respectieve-
lijk .36, .29, -.07), hetgeen betekent dat ze de
grootste unieke bijdrage leveren. Daarnaast hangt
een betere algehele kwaliteit van leven samen met
de huidige burgerlijke staat (met partner), de hui-

dige werksituatie (werkzaam) en een hoger huidig
opleidingsniveau. Ook hangt een aantal aspecten
met betrekking tot de situatie tijdens UNIFIL sig-
nificant samen met een betere algehele kwaliteit
van leven: tijdens de uitzending meer negatieve
aspecten van vredesmissies meegemaakt hebben en
een betere beoordeling van de lichamelijke
gezondheid tijdens de uitzending.

Wanneer de huidige gezondheidsproblemen niet
in de regressie-analyse zijn opgenomen, vertoont
een aantal aanvullende variabelen een significante
samenhang met de algehele kwaliteit van leven. Zo
zijn een hogere rang tijdens UNIFIL, minder
gevoelens van machteloosheid tijdens de uitzen-
ding, een betere relatie met de militaire meerdere,
minder moeite met functioneren gedurende het
eerste jaar na terugkomst vanwege lichamelijke of
psychische problemen, minder moeite om de
draad na terugkeer op te pakken en het eerste jaar
na terugkomst als aangenamer hebben ervaren ook
significant gerelateerd aan een betere algehele kwa-
liteit van leven.

Tabel 5.2. Kwaliteit van leven uitgesplitst naar leeftijdsgroepen

De steekproefgrootte van de UNIFIL’ers en Nederlandse mannen varieerde per uitkomstmaat vanwege enkele missende waarden: Nmax voor 

UNIFIL’ers van 25-44 jaar = 1.059; Nmax voor UNIFIL’ers van 45-64 jaar = 622; Nmax voor UNIFIL’ers van 65 jaar en ouder = 120; Nmax voor 

Nederlandse mannen 25-44 jaar = 58; Nmax voor Nederlandse mannen 45-64 jaar = 62; Nmax voor Nederlandse mannen 65 jaar en ouder = 83.
1 Normgegevens zijn op verzoek verstrekt door dr. J. De Vries en prof.dr. G.L. van Heck, Universiteit Tilburg, 2005.
* p < .05
** p < .01
*** p < .001

Leeftijdscategorieën

25-44

UNIFIL

Nederlandse mannen1

45-64

UNIFIL

Nederlandse mannen1

65+

UNIFIL

Nederlandse mannen1

Algehele 

kwaliteit van

leven

3,7 (0,8)***

3,8 (0,9)

3,9 (0,8)**

3,8 (0,9)

4,1 (0,7)**

3,9 (0,7)

Psychologische

gezondheid

14,4 (2,7)***

14,8 (2,2)

14,9 (2,5)

14,7 (2,6)

15,6 (2,2)**

15,1 (2,0)

Sociale 

relaties

14,6 (3,0)**

14,9 (3,4)

14,9 (2,9)

14,7 (3,1)

15,4 (2,8)

14,9 (2,5)

Omgeving

15,2 (2,4)***

15,5 (2,0)

15,6 (2,4)***

16,0 (2,0)

16,5 (2,2)*

16,0 (2,0)

Lichamelijke

gezondheid

15,5 (2,9)***

16,3 (2,9)

15,9 (2,9)

15,8 (2,5)

16,3 (2,4)***

15,4 (2,3)
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Lichamelijke gezondheid

In het definitieve model wordt de kwaliteit van
leven met betrekking tot de lichamelijke gezond-
heid met name verklaard door een betere huidige
lichamelijke en psychische gezondheid, minder
posttraumatische stressklachten en minder slaap-
problemen (zie bijlage 5.2). Daarnaast hangen drie
variabelen significant samen met een betere beoor-
deling van de lichamelijke kwaliteit van leven: niet
voortijdig gerepatrieerd zijn, tijdens de uitzending
meer negatieve aspecten van vredesmissies hebben
meegemaakt en een betere beoordeling van de psy-
chische toestand tijden de uitzending. In totaal
wordt 72% van de variantie door deze variabelen
verklaard. 

Wanneer de verschillende maten voor de huidige
gezondheid niet in de analyse worden meegeno-
men, dan blijken de huidige burgerlijke staat (een
partner hebben), een hoger huidig opleidings-
niveau en zowel voorafgaand aan UNIFIL als ten
tijde van het onderzoek werk hebben ook signifi-
cant samen te hangen met een betere kwaliteit van
leven op het gebied van de lichamelijke gezond-
heid. Tevens blijken dan de volgende ervaringen
tijdens de uitzending van belang voor een betere
kwaliteit van leven: de uitzending als minder aan-
grijpend beoordelen, tijdens de uitzending minder
gevoelens van machteloosheid hebben ervaren en
een betere lichamelijke gezondheid tijdens de uit-
zending. Tot slot blijkt dat UNIFIL’ers die minder
moeite hadden met functioneren in het eerste jaar
na terugkomst vanwege lichamelijke en psychische
klachten en die minder moeite hadden om in die
periode de draad van het normale leven weer op te
pakken, de kwaliteit van leven met betrekking tot
de lichamelijke gezondheid positiever beoordelen.

Psychologische gezondheid

UNIFIL’ers die hun huidige lichamelijke en psy-
chische gezondheid beter beoordelen en die min-
der posttraumatische stresssymptomen en gevoe-
lens van boosheid rapporteren, beoordelen hun

psychologische kwaliteit van leven ook gunstiger
(zie bijlage 5.3). Deze variabelen leveren de groot-
ste unieke bijdrage. Personen die ten tijde van het
onderzoek een partner hebben, beoordelen hun
kwaliteit van leven op het gebied van de psycholo-
gische gezondheid positiever. Een betere omgang
met de collega’s tijdens de uitzending, een betere
beoordeling van de psychische toestand tijdens
uitzending, psychische klachten hebben ervaren
tijdens uitzending, meer moeite met het functio-
neren gedurende het eerste jaar na terugkomst
vanwege psychische klachten en het eerste jaar na
terugkomst als aangenamer hebben ervaren, verto-
nen eveneens een significante samenhang met een
betere psychologische kwaliteit van leven. In totaal
wordt 65% van de variantie door deze variabelen
verklaard. 

In het model zonder de huidige gezondheidspro-
blemen blijkt een aantal aanvullende variabelen
significant samen te hangen met een betere kwali-
teit van leven op het gebied van de psychologische
gezondheid: op dit moment werk hebben, een
hogere rang tijdens UNIFIL, minder gevoelens
van machteloosheid tijdens de uitzending en min-
der negatieve aspecten hebben meegemaakt en
minder moeite met het oppakken van de draad
van het leven gedurende het eerste jaar na terug-
komst.

Sociale relaties

Met betrekking tot het domein sociale relaties
hangt de huidige psychische gezondheid het
sterkst samen met een betere kwaliteit van leven.
UNIFIL’ers die minder posttraumatische stress-
symptomen en minder gevoelens van boosheid
rapporteren, beoordelen hun kwaliteit van leven
op het gebied van sociale relaties ook gunstiger (zie
bijlage 5.4). Daarnaast blijkt dat wanneer men ten
tijde van het onderzoek een partner had, de uit-
zending als meer aangrijpend beoordeelt, minder
algemene dagelijkse stress heeft ervaren tijdens de
uitzending en een betere omgang had met collega’s
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tijdens UNIFIL, men de kwaliteit van leven met
betrekking tot sociale relaties gunstiger beoordeel-
de. Tot slot hangt het als aangenamer hebben erva-
ren van het eerste jaar na terugkomst samen met
een betere ‘sociale’ kwaliteit van leven. Tezamen
verklaarde deze variabelen 31% van de variantie
van het domein sociale relaties.

Zonder toevoeging van de huidige gezondheids-
problemen blijkt een aantal aanvullende kenmer-
ken samen te hangen met een betere ‘sociale’ kwa-
liteit van leven. UNIFIL’ers die op het moment
van het onderzoek werkzaam zijn, die geen vetera-
nenpas hebben, die hun psychische toestand tij-
dens de uitzending als beter beoordelen en die
minder moeite hadden met functioneren in het
eerste jaar na terugkeer vanwege psychische klach-
ten, beoordelen hun kwaliteit van leven met
betrekking tot sociale relaties ook als beter.

Omgeving

Met betrekking tot het domein omgeving hangen
een betere huidige lichamelijke en psychische
gezondheid en minder posttraumatische stress-
klachten het sterkste samen met een betere kwali-
teit van leven (zie bijlage 5.5). UNIFIL’ers die min-
der gevoelens van boosheid rapporteren,
beoordelen hun kwaliteit van leven op het gebied
van hun omgeving ook gunstiger. Huidige burger-
lijke staat (met partner), huidige werksituatie
(werkzaam), een hoger huidig opleidingsniveau,
een hogere rang tijdens UNIFIL, minder gevoelens
van machteloosheid tijdens de uitzending en in
meerdere mate voldoen aan de ‘ideale’ peacekeeper
identiteit hangen significant samen met een betere
kwaliteit van leven op het gebied van de omgeving.
Tot slot blijkt dat personen die hun lichamelijke
gezondheid tijdens de uitzending als beter beoorde-
len, die minder moeite hadden met functioneren
in het eerste jaar na terugkomst vanwege lichame-
lijke klachten, maar wel meer moeite hadden met
wennen aan het dagelijks leven, hun huidige kwali-
teit van leven op het gebied van de omgeving posi-

tiever beoordelen. In totaal wordt 38% van de
variantie door deze variabelen verklaard.

In het model zonder de huidige gezondheidspro-
blemen vertonen minder negatieve aspecten tij-
dens de uitzending hebben meegemaakt en een
betere beoordeling van de psychische toestand tij-
dens uitzending ook een significante samenhang
met een betere kwaliteit van leven op het gebied
van de omgeving. Daarnaast beoordelen veteranen
die minder moeite hadden met functioneren gedu-
rende het eerste jaar na terugkeer vanwege psychi-
sche problemen, die minder moeite hadden met
het oppakken van de draad en die het eerste jaar
na terugkomst als aangenamer hebben ervaren,
hun kwaliteit van leven ook positiever.

5.3. Gezondheid en kwaliteit van leven

Om inzicht te geven in de mate waarin de huidige
gezondheidsproblemen onderling samenhangen en
de mate waarin de huidige gezondheid samenhangt
met de beoordeling van de huidige kwaliteit van
leven, staan in bijlage 5.6 alle correlaties tussen de
variabelen beschreven. Zoals verwacht, hangen de
verschillende uitkomsten significant met elkaar
samen, variërend van een correlatie van .10 tussen
de algemene lichamelijke gezondheid en de algeme-
ne psychische gezondheid, tot een correlatie van .80
tussen de algehele kwaliteit van leven en de kwaliteit
van leven met betrekking tot de lichamelijke
gezondheid. Wat betreft de huidige gezondheidspro-
blemen onderling, blijkt dat het ervaren van het ene
soort problemen samengaat met het ervaren van
meer andere problemen. Zo beoordelen bijvoor-
beeld personen die meer posttraumatische stres-
symptomen rapporteren hun algemene psychische
gezondheid (zoals gemeten met de SF-12) als nega-
tiever (r = -.78). Zij ervaren ook meer slaapproble-
men (r = .74) en meer gevoelens van boosheid 
(r = .75). Op lichamelijk gebied rapporteren zij
eveneens een minder goede gezondheid (r = -.30).
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Voor alle gezondheidsuitkomsten geldt: hoe meer
gezondheidsproblemen, hoe negatiever men de
kwaliteit van leven beoordeelt. Een minder goede
mentale of lichamelijke gezondheid, meer posttrau-
matische stresssymptomen, meer slaapproblemen
en meer gevoelens van boosheid hangen allemaal
significant samen met een negatievere beoordeling
van de kwaliteit van leven (zie bijlage 5.6).

5.4. Terugblik op de uitzending

De meeste UNIFIL’ers kijken positief terug op
hun uitzending. Zo vindt een grote meerderheid
(89%) dat de uitzending hun horizon heeft ver-
breed en was voor 87% van de respondenten de
uitzending een betekenisvolle periode (zie tabel

5.3). Met betrekking tot de meeste uitspraken zijn
de drie groepen UNIFIL’ers dezelfde mening toe-
gedaan. De actief dienenden en de niet-pashou-
ders vinden echter vaker dat zij volwassener zijn
geworden door hun uitzending (p < .05). De actief
dienenden zijn vaker van mening dat zij tijdens de
uitzending relevante militaire ervaringen hebben
opgedaan (p < .01). De veteranenpashouders mis-
sen vaker het gevoel van kameraadschap dat ze tij-
dens de uitzending hebben ervaren (p < .05) en
meer veteranenpashouders rapporteren dat ze nog
steeds nachtmerries over hun uitzending hebben
(p < .01). 
Naast het effect van de subgroepen, blijkt de hui-
dige leeftijd van invloed op de reacties op de vol-
gende uitspraken: het volwassener zijn geworden
door de uitzending (p < .001), het missen van de

Tabel 5.3. Percentage UNIFIL’ers dat het (helemaal) eens is met uitspraken over de manier waarop men op de uitzending 
terugblikt.

De steekproefgrootte van de UNIFIL’ers varieerde per uitspraak vanwege enkele missende waarden: Nmax voor de totale groep = 1.825; Nmax voor

veteranenpashouders = 1.620; Nmax voor niet-pashouders = 125; Nmax voor actief dienenden = 76.

* p < .05
** p < .01

1 Door de uitzending is mijn horizon verbreed.

2 De uitzending was een betekenisvolle periode voor mij.

3 Ik ben trots op mijn inzet tijdens de uitzending.

4 Ik heb geleerd te relativeren door mijn uitzending.

5 Ik ben volwassener geworden door mijn uitzending. *

6 Ik denk vaak met een goed gevoel terug aan mijn uitzending.

7 Ik heb tijdens de uitzending relevante militaire ervaring 

opgedaan. **

8 Ik heb tijdens de uitzending een waardevolle bijdrage geleverd.

9 Ik raad anderen aan ook op uitzending te gaan.

10 Ik mis het gevoel van kameraadschap dat ik tijdens de 

uitzending had. *

11 De uitzending is een grote last geweest voor mijn thuisfront.

12 Meedoen aan de uitzending is relevant geweest voor mijn carrière.

13 De uitzending is voor mij persoonlijk een zware last geweest.

14 Ik heb nog steeds nachtmerries van mijn uitzending. **

Niet-

pashouders

89,6

88,8

69,6

76,0

80,0

71,2

46,4

48,8

46,4

36,8

22,6

25,6

10,4

3,2

Actief 

dienenden

96,1

84,4

76,0

84,2

80,3

65,8

68,4

57,9

50,0

28,9

28,9

23,7

11,8

5,3

Gehele 

groep

89,1

87,0

74,3

73,9

72,5

69,6

56,3

54,4

47,0

41,5

28,3

25,8

13,4

10,8

Veteranen-

pashouders

88,7

87,1

74,6

73,1

71,5

69,8

56,5

54,6

46,8

42,4

28,7

25,9

13,7

11,7
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kameraadschap (p < .001) en het hebben van
nachtmerries over de uitzending (p < .01). Jongere
UNIFIL’ers waren het hier vaker mee eens. Alleen
voor het gevoel volwassener te zijn geworden door
de uitzending blijkt dat na controle voor de huidi-
ge leeftijd het effect van de subgroepen niet meer
significant is.

De invloed van UNIFIL op levensgebieden

Om na te gaan in hoeverre de UNIFIL’ers vinden
dat hun leven op verschillende gebieden ten nega-
tieve of ten positieve is veranderd door de uitzen-
ding, zijn 22 uitspraken aan hen voorgelegd (zie
tabel 5.4). Over het algemeen zijn de meeste
respondenten van mening dat de verschillende

Tabel 5.4. In hoeverre vinden de respondenten dat deelname aan UNIFIL hun leven heeft veranderd?

Nieuwe mogelijkheden en openstaan voor nieuwe ervaringen

Openstaan voor nieuwe ervaringen

Mate waarin ik me in dingen interesseer

Mogelijkheden om nieuwe of andere dingen te doen

Weten wat te doen met mijn leven

Persoonlijke sterkte en waardering voor het leven

Weten dat ik moeilijkheden aankan

Gevoel van zelfvertrouwen

Kunnen accepteren hoe dingen lopen

Waardering voor mijn leven

Tevredenheid met mijn leven

Tevredenheid met mijzelf

Gezinsleven

Behoefte om bij mijn familie/gezin te zijn

Kwaliteit van de band met mijn familie/gezin

Kwaliteit van de relatie met mijn partner

Sociale relaties

Medeleven voelen voor anderen

Voelen van kameraadschap

Verbonden voelen met anderen

Weten dat ik op anderen kan vertrouwen in moeilijke tijden

Moeite doen voor relaties en vriendschappen

Kwaliteit van sociale contacten en vriendschappen

Accepteren dat ik anderen nodig heb

Behoefte emoties te tonen

Maken van vriendschappen

% niet 

veranderd

48,9

58,5

59,8

62,4

30,8

38,3

39,8

46,3

52,6

53,7

58,2

58,8

62,0

48,8

49,0

53,0

51,0

57,6

58,6

61,5

55,1

64,0

% (sterk) 

afgenomen

6,1

9,5

8,1

9,5

9,9

10,8

13,4

9,7

12,8

12,4

7,3

7,9

7,7

15,5

16,3

12,7

17,6

15,5

15,8

15,1

23,3

18,6

N

1.819

1.820

1.808

1.817

1.808

1.806

1.820

1.816

1.815

1.813

1.807

1.814

1.709

1.810

1.818

1.815

1.814

1.812

1.815

1.817

1.813

1.818

% (sterk) 

toegenomen

45,0

32,1

32,2

28,1

59,4

51,0

46,9

44,0

34,7

33,8

34,6

33,3

30,1

35,7

34,7

34,3

31,4

27,0

25,6

23,3

22,6

17,5
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levensgebieden niet zijn veranderd door hun deel-
name aan UNIFIL. Alleen bij ‘kunnen accepteren
hoe dingen lopen’, ‘het gevoel van zelfvertrouwen’,
en ‘weten dat ik moeilijkheden aan kan’ geeft het
grootste percentage aan dat de uitzending tot een
(sterke) toename heeft geleid.
In de groep veteranen zonder veteranenpas zijn
meer personen van mening dat de uitzending tot
een positieve verandering heeft geleid voor wat
betreft de mate waarin ze tevreden met zichzelf
zijn (p < .05). In vergelijking met de veteranen,
geven de actief dienenden vaker aan dat zij dankzij
hun uitzending beter weten dat zij moeilijkheden
aankunnen (p < .001), dat hun behoefte om bij de
familie/het gezin te zijn (sterk) is toegenomen (p <
.01), dat de kwaliteit van de relatie met de partner
(sterk) is toegenomen (p < .01), dat hun besef dat
ze op anderen kunnen vertrouwen in moeilijke tij-
den (sterk) is toegenomen (p < .01) en dat zij in
toenemende mate accepteren dat zij anderen nodig
hebben (p < .01). Naast het effect van de subgroe-
pen heeft de huidige leeftijd een effect op het
accepteren dat men anderen nodig heeft: oudere
UNIFIL’ers geven vaker aan dat dit door de uit-

zending (sterk) is toegenomen (p < .001). Na con-
trole voor de huidige leeftijd blijft het effect van
de subgroepen op dit item significant.

Van de 22 individuele items konden betrouwbare
schalen worden samengesteld (zie hoofdstuk 2, para-
graaf 2.3). Tabel 5.5 toont de gemiddelden en stan-
daarddeviaties voor de vier schalen ‘nieuwe mogelijk-
heden’, ‘persoonlijke sterkte’, ‘gezinsleven’, en
‘sociale relaties’ voor de totale groep respondenten en
de subgroepen.
De actief dienenden scoren gemiddeld op alle scha-
len, behalve ‘nieuwe mogelijkheden’, significant
hoger dan de veteranengroepen. Dit betekent dat de
actief dienenden als gevolg van de uitzending een
sterkere positieve verandering in hun persoonlijke
sterkte en waardering voor het leven, in de kwaliteit
van het gezinsleven en in hun sociale relaties rappor-
teren. De huidige leeftijd hangt significant samen
met de score op ‘sociale relaties’: oudere UNIFIL’ers
geven vaker aan dat hun leven op het gebied van
sociale relaties door de uitzending positief is veran-
derd (p < .001). Na controle voor de leeftijd blijft
het effect van de subgroepen significant.

Tabel 5.5. Gemiddelden en standaarddeviaties voor de schalen ‘nieuwe mogelijkheden’, 
‘persoonlijke sterkte’, ‘gezinsleven’, en ‘sociale relaties’.

* p < .05

Veteranen-

pas-houders

13,3

2,7

1.602

20,3

4,5

1.582

10,1

2,3

1.511

27,7

5,8

1.584

Actief 

dienenden

13,4

2,2

74

21,6

3,3

75

10,7

2,6

68

29,2

4,0

76

Gehele 

groep

13,3

2,7

1.802

20,4

4,4

1.781

10,1

2,3

1.695

27,8

5,8

1.787

Niet-

pashouders

13,5

2,9

122

20,9

4,3

120

9,7

1,8

112

28,6

5,5

123

Schaal

Nieuwe mogelijkheden (4 items) 

Persoonlijke sterkte (6 items) *     

Gezinsleven (3 items) *                

Sociale relaties (9 items) *           

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N
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5.5. Samenvatting

In dit hoofdstuk staat de huidige kwaliteit van
leven van de UNIFIL’ers en de manier waarop zij
op de uitzending terugblikken centraal. In vergelij-
king met mannen uit de algemene Nederlandse
bevolking beoordeelt de gehele groep UNIFIL’ers
hun algehele kwaliteit van leven en hun kwaliteit
van leven met betrekking tot de psychologische
gezondheid en de omgeving negatiever. Er zijn
verschillen tussen leeftijdsgroepen. UNIFIL’ers van
25-44 jaar beoordelen alle aspecten van de kwali-
teit van leven als minder goed dan hun mannelijke
leeftijdsgenoten. Terwijl UNIFIL’ers van 65 jaar of
ouder in vergelijking met hun mannelijke leef-
tijdsgenoten bijna alle aspecten van kwaliteit van
leven positiever beoordelen dan andere Nederland-
se mannen van dezelfde leeftijd. Binnen de drie
UNIFIL-groepen blijkt dat de actief dienenden
een betere kwaliteit van leven rapporteren dan de
veteranen met een veteranenpas.

Er is onderzocht welke factoren samenhangen met
een betere kwaliteit van leven. Het blijkt dat de
huidige gezondheidsproblemen telkens het sterkst
samenhangen met alle aspecten van kwaliteit van
leven. Dit betekent dat personen met meer
gezondheidsproblemen (zoals een slechtere licha-
melijke en psychische gezondheid en meer post-
traumatische stresssymptomen) hun huidige kwa-
liteit van leven negatiever beoordelen. Andere
variabelen die significant samenhangen met een
betere beoordeling op alle of bijna alle aspecten
van kwaliteit van leven zijn: het hebben van een
partner en werk ten tijde van het onderzoek, min-
der gevoelens van machteloosheid tijdens de uit-
zending hebben ervaren, een betere beoordeling
van de psychische gezondheid tijdens de uitzen-
ding en een moeizamere adaptatie gedurende het
eerste jaar na terugkomst in Nederland (d.w.z.
minder moeite met functioneren na terugkomst
vanwege psychische problemen en minder moeite
om de draad van het leven weer op te pakken).

De meeste UNIFIL’ers kijken positief terug op
hun uitzending. Zo vindt 89% dat de uitzending
hun horizon heeft verbreed, voor 87% was de uit-
zending een betekenisvolle periode en 74% is trots
op hun inzet tijdens de uitzending. Op de vraag in
hoeverre de UNIFIL’ers vinden dat de uitzending
tot veranderingen op diverse levensgebieden heeft
geleid, blijkt dat de meeste UNIFIL’ers een (ster-
ke) toename rapporteren voor: het kunnen accep-
teren hoe dingen lopen, hun zelfvertrouwen en het
besef dat ze moeilijkheden aankunnen. In vergelij-
king met de veteranengroepen rapporteren de
actief dienenden als gevolg van de uitzending een
sterkere positieve verandering in hun persoonlijke
sterkte en waardering voor het leven, in de kwali-
teit van het gezinsleven en in hun sociale relaties.
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Bijlage 5.1: Regressie-analyses voor algehele kwaliteit van leven en gezondheid

* p < .05; ** p < .01; ***p < .001

Hogere leeftijd tijdens UNIFIL

Toenmalige burgerlijke staat (met partner)

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Toenmalige werksituatie (werkloos)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger huidig opleidingsniveau

In het bezit van een veteranenpas

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Basis van uitzending (aangewezen)

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer meegemaakte ingrijpende

gebeurtenissen tijdens UNIFIL

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met militaire meerdere

Betere beoordeling van de lichamelijke

gezondheid tijdens UNIFIL

Positiever effect van gezochte hulpverlening

voor lichamelijke klachten tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren vanwege 

lichamelijke klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite met functioneren vanwege 

psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in

het eerste jaar na terugkomst

Het eerste jaar na terugkomst als 

aangenamer ervaren

Betere huidige lichamelijke gezondheid (PCS)

Betere huidige psychische gezondheid (MCS)

Meer posttraumatische stressklachten (ZIL)

Meer slaapproblemen (SCL-90)

Stap 1: 

Persoons- en 

militaire kenmerken

R2 = .09

Beta Sr

.07* .04

-.05 -.04

.16*** .16

-.04 -.04

-.13*** -.13

.07** .07

-.04 -.04

-.06* -.06

.11** .07

-.04 -.04

-.05* -.05

Stap 3: 

Gezondheid 

tijdens UNIFIL

R2 adjusted = .18

Beta Sr

.15*** .15

-.10*** -.09

.06** .06

-.05* -.05

.09*** .08

-.09** -.07

-.07** -.06

-.06* -.05

.06** .05

.07** .07

.09*** .08

.05* .04

.07* .05

-.06* -.05

Stap 4: 

Situatie in eerste 

jaar na UNIFIL 

R2 adjusted = .23

Beta Sr

.14*** .14

-.08** -.08

.06** .05

.06* .05

-.07** -.06

.04 .04

.05* .05

.09*** .08

.05 .04

-.09*** -.08

-.10** -.07

-.11*** -.08

.08** .06

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .16

Beta Sr

.15*** .15

-.10*** -.10 

.07** .07

-.05* -.05

.09*** .09

-.11*** -.09

-.07* -.06

-.04 -.04

-.08** -.07

.09*** .08

.10*** .09
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Bijlage 5.2: Regressie-analyses voor domein 1: Lichamelijke gezondheid en mate van onafhankelijkheid

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger huidig opleidingsniveau

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Basis van uitzending (aangewezen)

Toenmalige werksituatie (werkloos)

In het bezit van een veteranenpas

Voortijdige repatriëring

Mate van bedreigendheid

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met militaire meerdere

Betere beoordeling van de lichamelijke

gezondheid tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Letsels en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren vanwege 

lichamelijke klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite met functioneren vanwege 

psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in

het eerste jaar na terugkomst

Betere huidige lichamelijke gezondheid (PCS)

Betere huidige psychische gezondheid (MCS)

Meer posttraumatische stressklachten (ZIL)

Meer slaapproblemen (SCL-90)

Stap 1: 

Persoons- en 

militaire kenmerken

R2 adjusted = .07

Beta Sr

.11*** .11

-.10*** -.10

.06** .06

-.06* -.06

.13*** .12

-.05* -.05

-.05* -.05

-.06* -.06

-.07** -.07

Stap 3: 

Gezondheid tijdens

UNIFIL

R2 adjusted = .18

Beta Sr

.11*** .11

-.06** -.06

.06* .06

-.04 -.04

.06** .06

-.05* -.05

-.10*** -.08

-.08** -.06

-.06* -.05

.05* .04

.05* .05

.08** .07

.09** .07

-.08** -.07

-.06** -.06

Stap 4: 

Situatie in eerste

jaar na UNIFIL 

R2 adjusted = .22

Beta Sr

.11*** .10

-.05* -.04

.06** .06

-.06* -.06

-.04 -.04

-.06* -.05

-.06* -.05

.04 .04

.08** .06

.08** .06

-.12*** -.10

-.10* -.07

-.16*** -.12

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .15

Beta Sr

.11*** .11

-.07** -.07

.07** .06

-.05* -.05

.07** .07

-.06** -.06

-.06** -.06

-.05 -.04

-.12*** -.09

-.07** -.05

-.09* -.07

.07** .07

.08** .07
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Bijlage 5.3: Regressie-analyses voor domein 2: Psychische gezondheid

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Toenmalige werksituatie (werkloos)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger huidig opleidingsniveau

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met militaire meerdere

Betere omgang met collega’s

Betere beoordeling van de psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Letsels en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren vanwege 

lichamelijke klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite met functioneren vanwege 

psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in

het eerste jaar na terugkomst

Het eerste jaar na terugkomst als 

aangenamer ervaren

Betere huidige lichamelijke gezondheid (PCS)

Betere huidige psychische gezondheid (MCS)

Meer posttraumatische stressklachten (ZIL)

Meer gevoelens van boosheid (SCL-90)

Stap 1: 

Persoons- en 

militaire kenmerken

R2 adjusted = .07

Beta Sr

.13*** .13

-.04 -.04

-.11*** -.11

.04 .04

-.05* -.05

.15*** .14

-.05* -.05

Stap 3: 

Gezondheid tijdens

UNIFIL

R2 adjusted = .20

Beta Sr

.12*** .12

-.07** -.07

-.04 -.04

.10*** .10

-.06* -.05

-.08** -.07

-.10*** -.08

.06* .05

.07** .06

.17*** .15

-.07** -.06

-.05* -.05

Stap 4: 

Situatie in eerste

jaar na UNIFIL 

R2 adjusted = .25

Beta Sr

.11*** .11

-.06* -.06

.07** .07

-.06** -.05

-.06* -.05

.09*** .08

.15*** .14

-.04 -.04

-.10** -.07

-.10** -.07

.11*** .08

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .17

Beta Sr

.12*** .12

-.08*** -.08

-.05* -.05

.11*** .11

-.11*** -.08

-.09** -.07

-.14*** -.11

.05* .05

.07** .06

.10*** .09
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Bijlage 5.4: Regressie-analyses voor domein 3: Sociale relaties

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hogere rang tijdens UNIFIL

In bezit van een veteranenpas

Voortijdige repatriëring

Mate van aangrijpendheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Meer algemene stressoren tijdens uitzending

Betere omgang met militaire meerdere

Betere omgang met collega’s

Betere beoordeling van de psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Lichamelijke klachten tijdens UNIFIL

Contact met hulpverlener tijdens UNIFIL

wegens lichamelijke klachten 

Betere beoordeling van de hulpverlening voor

lichamelijke klachten tijdens UNIFIL

Letsels en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren vanwege 

psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Het eerste jaar na terugkomst als 

aangenamer ervaren

Betere huidige lichamelijke gezondheid (PCS)

Betere huidige psychische gezondheid (MCS)

Meer posttraumatische stressklachten (ZIL)

Meer gevoelens van boosheid (SCL-90)

Stap 1: 

Persoons- en 

militaire kenmerken

R2 adjusted = .05

Beta Sr

.16*** .16

-.09*** -.09

.08*** .08

-.06* -.06

-.06** -.06

Stap 3: 

Gezondheid tijdens

UNIFIL

R2 adjusted = .12

Beta Sr

.16*** .16

-.07** -.07

-.05* -.05

-.09** -.08

-.05 -.04

.05* .05

.08** .07

.12*** .11

-.04 -.04

.04 .04

.05* .05

-.05* -.05

Stap 4: 

Situatie in eerste

jaar na UNIFIL 

R2 adjusted = .14

Beta Sr

.15*** .15

-.06* -.05

-.05* -.05

-.07** -.06

.10*** .09

.09*** .08

-.11*** -.09

.13*** .11

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .10

Beta Sr

.16*** .15

-.07** -.07

.04 .04

-.04* -.04

-.04 -.04

-.07** -.06

-.09** -.07

-.07** -.06

.06* .05

.10*** .09
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Bijlage 5.5: Regressie-analyses voor domein 4: Omgeving

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Huidige werksituatie (werkloos)

Hoger opleidingsniveau voor UNIFIL

Hoger huidig opleidingsniveau

Lid van een veteranenvereniging

Hogere rang tijdens UNIFIL

Voortijdige repatriëring

Mate van bedreigendheid

Mate van aangrijpendheid

Mate van machteloosheid

Meer negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met militaire meerdere

Betere beoordeling van de lichamelijke

gezondheid tijdens UNIFIL

Betere beoordeling van de psychische 

toestand tijdens UNIFIL

Letsels en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren vanwege 

lichamelijke klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite met functioneren vanwege 

psychische klachten in het eerste jaar na

terugkomst

Meer moeite om de draad op te pakken in

het eerste jaar na terugkomst

Meer moeite met wennen aan het dagelijks

leven in het eerste jaar na terugkomst

Het eerste jaar na terugkomst als 

aangenamer ervaren

Betere huidige lichamelijke gezondheid (PCS)

Betere huidige psychische gezondheid (MCS)

Meer posttraumatische stressklachten (ZIL)

Meer slaapproblemen (SCL-90)

Meer gevoelens van hostiliteit (SCL-90)

Stap 1: 

Persoons- en 

militaire 

kenmerken

R2 adjusted = .09

Beta sr

.13*** .13

-.13*** -.13

.06 .04

.06* .05

-.04 -.04

.13*** .11

-.07** -.07

Stap 3: 

Gezondheid tijdens

UNIFIL

R2 adjusted = .18

Beta Sr

.13*** .12

-.10*** -.10

.08*** .08

.11*** .11

-.04 -.04

-.07** -.06

-.08** -.06

-.09*** -.08

.07** .06

.05* .05

.05* .04

.10*** .08

-.04 -.04

Stap 4: 

Situatie in eerste

jaar na UNIFIL 

R2 adjusted = .20

Beta Sr

.12*** .11

-.08*** -.08

.07** .07

.10*** .09

-.07** -.06

-.06* -.05

.05* .05

.04 .04

.05* .04

.07* .05

-.08** -.07

-.12*** -.08

-.08* -.05

.07* .04

.06* .04

Stap 2: 

Uitzendervaringen

R2 adjusted = .16

Beta Sr

.13*** .12

-.10*** -.10

.09*** .08

.11*** .11

-.06** -.06

-.06 -.04

-.07* -.05

-.07* -.05

-.11*** -.09

.08*** -.08

.07** .07
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Bijlage 5.6: Correlatiematrix van de huidige gezondheidsproblemen en kwaliteit van leven

*** p < .001

Algemene lichamelijke gezondheid

Algemene psychische gezondheid

Posttraumatische stressklachten

Slaapproblemen

Boosheid

Algehele kwaliteit van leven

Domein 1: Lichamelijke gezondheid

Domein 2: Psychische gezondheid

Domein 3: Sociale relaties

Domein 4: Omgeving

Algemene

lichamelijke

gezondheid

-

PTSS- 

klachten

-.30***

-.78***

-

Slaap-

problemen

-.27***

-.58***

.74***

Boosheid

-.24***

-.63***

.75***

.60***

-

Algehele

kwaliteit van

leven

.50***

.65***

-.65***

-.52***

-.51***

-

Domein 1:

Lichamelijke

gezondheid

.58***

.67***

-.71***

-.64***

-.57***

.80***

-

Algemene 

psychische

gezondheid

.10***

-
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6.1. Contact met professionele 
hulpverlening

In totaal heeft een vijfde van de gehele groep
UNIFIL’ers tot op heden contact gezocht met een
professionele hulpverlener voor uitzendingsgerela-
teerde gezondheidsproblemen (zie tabel 6.1).
Hiervan had 18% contact met één of meer hulp-
verleners uit het civiele circuit, 10% had contact
met één of meer militaire hulpverleners en 6% had
contact met andere vormen van hulpverlening,
zoals het Veteraneninstituut of de BNMO. Tachtig
personen (4%) hebben met zowel civiele als mili-
taire hulpverlening contact gehad en 68 
UNIFIL’ers (4%) hadden contact met civiele,
militaire en andere vormen van hulpverlening.

Meer veteranenpashouders (20%) hebben profes-
sionele hulp gezocht voor klachten die te maken
hebben met de uitzending dan niet-pashouders
(14%) en actief dienende UNIFIL’ers (12%; 

p < .05). Ook de huidige leeftijd heeft te maken
met het wel of niet zoeken van hulp: jongere 
UNIFIL’ers hebben vaker hulp gezocht voor uit-
zendingsgerelateerde problemen (p < .01). Na con-
trole voor de huidige leeftijd blijft het effect van
de subgroepen significant.
De huisarts en psycholoog/psychiater uit het 
civiele circuit zijn het meest geraadpleegd door 
UNIFIL’ers met uitzendingsgerelateerde klachten
(zie tabel 6.1). Meer dan de helft van de personen
is (zeer) tevreden over de verschillende vormen van
professionele hulpverlening. Met de civiele medi-
sche hulpverlening, zoals de huisarts, de medisch
specialist en de fysiotherapeut, is meer dan drie-
kwart (zeer) tevreden. Met betrekking tot de mili-
taire medische hulpverlening is ruim de helft van
de personen (zeer) tevreden. Over de hulp van de
civiele en de militaire psycholoog/psychiater is
circa 60% (zeer) tevreden. Meer dan 80% geeft
aan (zeer) tevreden te zijn met de hulpverlening
vanuit de BNMO en het Veteraneninstituut.

6
Hoofdstuk 6 draait om de vraag in welke mate de UNIFIL’ers gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg

voor uitzendingsgerelateerde gezondheidsklachten. In paragraaf 6.1 wordt beschreven met welke hulpverleners

de deelnemers tot op heden contact hebben gehad en hoe tevreden zij over de ontvangen hulp zijn. De kenmer-

ken van personen die professionele hulp hebben gezocht voor uitzendingsgerelateerde klachten komen in para-

graaf 6.2 aan bod. Vervolgens wordt de houding van de UNIFIL’ers ten aanzien van het zoeken van professionele

hulpverlening voor sociale en/of emotionele problemen beschreven (paragraaf 6.3). Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een samenvatting (paragraaf 6.4).

UNIFIL’ers en de gezondheidszorg
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6.2. Kenmerken van hulpzoekende
veteranen

Door middel van logistische regressie-analyses is
gekeken naar de kenmerken van hulpzoekende
veteranen. In vijf achtereenvolgende stappen is
onderzocht in hoeverre demografische en militaire
variabelen, de uitzendervaringen, de gezondheids-
toestand tijdens uitzending, ervaringen in het eer-
ste jaar na terugkomst en de huidige gezondheids-
toestand samenhangen met het zoeken van hulp
voor uitzendingsgerelateerde problemen. In bijlage
6.1 worden per stap de resultaten van de regressie-

analyses weergegeven. Hieronder wordt een
beschrijving gegeven van het uiteindelijke regres-
siemodel, waarin alle variabelen zijn opgenomen.
Aangezien huidige gezondheidsproblemen een
grote invloed kunnen hebben op het zoeken van
hulp, wordt ook het regressiemodel zonder de toe-
voeging van de huidige gezondheid beschreven.
Hierdoor kan zonder de invloed van de huidige
gezondheid gekeken worden naar de samenhang
van overige variabelen met hulpzoeken.

In het uiteindelijke model bleek de kans (Odds
Ratio: OR) dat mensen die op dit moment geen

Civiele hulpverlening

Huisarts

Psycholoog/psychiater

Medisch specialist

Bedrijfsarts

Maatschappelijk werker

Fysiotherapeut

Geestelijk verzorger

Militaire hulpverlening

Psycholoog/psychiater

Militaire arts

Medisch specialist

Maatschappelijk werker

Geestelijk verzorger

Fysiotherapeut

Andere hulpverlening

Veteraneninstituut

BNMO

Totaal

Contact met hulpverlening in het algemeen

Contact met civiele hulpverlening

Contact met militaire hulpverlening

Contact met andere hulpverlening

Contact gehad?

N %

272 14,8

158 8,6

112 6,1

101 5,5

100 5,4

95 5,2

25 1,4

99 5,4

96 5,2

49 2,7

48 2,6

27 1,5

23 1,3

76 4,1

68 3,7

358 19,5

328 17,9

175 9,5

107 5,8

(Zeer) tevreden

N %

203 74,6

92 58,2

90 80,4

53 52,4

50 50,0

73 76,8

12 48,0

60 60,6

53 55,2

27 55,1

30 62,5

15 55,6

15 65,2

62 81,6

57 83,8

Tabel 6.1. De tot op heden geraadpleegde vormen van professionele hulpverlening voor 
uitzendingsgerelateerde problematiek en de mate van tevredenheid.
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werk hebben of een uitkering krijgen, hulp hebben
gezocht voor uitzendingsgerelateerde klachten 2,75
keer groter is dan voor mensen met werk (zie bijlage
6.1). De volgende variabelen vergroten eveneens de
kans op het zoeken van hulp voor uitzendingsgere-
lateerde klachten: letsel en/of verwondingen tijdens
uitzending (OR = 2,14), meer moeite met het
oppakken van de draad van het normale leven in
het eerste jaar na terugkomst (OR = 1,42), meer
moeite met functioneren gedurende het eerste jaar
na terugkeer wegens lichamelijke klachten (OR =
1,32), meer posttraumatische stresssymptomen
(OR = 1,03), een slechtere algemene lichamelijke
gezondheid (OR = .94) en een slechtere algemene
psychische gezondheid (OR = .94; zie bijlage 6.1). 

Wanneer de huidige gezondheid niet wordt mee-
genomen, blijken de huidige werksituatie (werk-
loos of een uitkering; OR = 4,23) en een hogere
rang (OR = 2,39) de kans op het zoeken van hulp
te vergroten. Verder hangen in dat geval de volgen-
de variabelen significant samen met het zoeken
van hulp: het oplopen van letsel en/of verwondin-
gen (OR = 2,20), ziekte tijdens uitzending (OR =
1,66), psychische klachten tijdens de uitzending
(OR = 1,74), meer moeite met het functioneren in
werk en/of gezin gedurende het eerste jaar na
terugkeer wegens lichamelijke klachten (OR =
1,36) en meer moeite met het oppakken van de
draad van het normale leven in die periode 
(OR = 1,97).

1 Ik ben in staat om mijn eigen problemen op te 

lossen. ***

2 Mensen die last hebben van hun uitzendervaringen 

zouden professionele hulp moeten zoeken. ***

3 Ik heb een negatief beeld van de psychische 

hulpverlening. ***

4 Ik zou mij schamen tegenover anderen als ik 

psychische hulp zou zoeken. ***

5 Hulp zoeken voor psychische problemen zie ik als 

een zwakte. ***

6 Het beeld dat anderen van mij hebben, zou ik niet 

op het spel zetten door psychologische hulp te 

zoeken. ***

7 Naar een psychiater/psychotherapeut gaan zie ik 

als een zwakte. ***

8 Het beeld in mijn omgeving van mensen die 

therapie volgen is negatief. ***

9 Als iemand therapie volgt dan kan dit negatieve 

gevolgen voor zijn/haar carrière hebben. ***

10 Ik heb slechte ervaringen met psychologen. ***

11 Psychotherapie lost geen problemen op. ***

Gehele groep

(N = 1.834)

N %

1426 77,8

921 50,2

466 25,4

310 16,9

247 13,5

222 12,1

220 12,0

213 11,6

210 11,5

199 10,9

189 10,3

Wel professionele

hulp gezocht

(N = 358)

N %

220 61,5

217 60,6

148 41,3

102 28,5

87 24,3

73 20,4

75 20,9

65 18,2

75 20,9

97 27,1

80 22,3

Geen professionele

hulp gezocht

(N = 1.476)

N %

1.206 81,7

704 47,7

318 21,5

208 14,1

160 10,8

149 10,1

145 9,8

148 10,0

135 9,1

102 6,9

109 7,4

Gevonden verschillen gelden tussen personen die geen professionele hulp hebben gezocht en personen die wel professionele hulp hebben gezocht
voor uitzendingsgerelateerde problemen.
*** p < .001

Tabel 6.2. De mate waarin overwegingen ten aanzien van hulpzoeken van toepassing zijn op de gehele groep, op personen 
die geen professionele hulp hebben gezocht en op personen die wel professionele hulp hebben gezocht voor uitzendings-
gerelateerde problemen.
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6.3. Houding tegenover hulpzoeken

Aan alle UNIFIL’ers is gevraagd welke overwegin-
gen van invloed kunnen zijn op het wel of niet
zoeken van hulp bij psychische problemen. Meer
dan driekwart van de gehele groep vindt de uit-
spraak ‘ik ben in staat mijn eigen problemen op te
lossen’ op zichzelf van toepassing (zie tabel 6.2).
De helft van de UNIFIL’ers is het eens met de uit-
spraak dat mensen die last hebben van hun uitzen-
dervaringen hulp zouden moeten zoeken. Een
kwart van de UNIFIL’ers heeft een negatief beeld
van de psychische hulpverlening.

Personen die wel of geen professionele hulp hebben
gezocht voor uitzendingsgerelateerde problemen ver-
schillen significant in de mate waarin de overwegin-
gen ten aanzien van hulpzoeken op hen van toepas-
sing zijn (zie tabel 6.2). Personen die hulp hebben
gezocht, vinden in mindere mate dat zij in staat zijn
hun eigen problemen op te lossen en vinden in ster-
kere mate dat mensen die last hebben van hun uit-
zendervaringen, daarvoor hulp moeten zoeken.
UNIFIL’ers die in het verleden hulp hebben gezocht,
hebben eveneens vaker een negatief beeld van de
psychische hulpverlening, hebben vaker slechte erva-
ringen met psychologen en zijn vaker van mening
dat psychotherapie geen problemen oplost.

Bij wie zou u hulp zoeken?

De UNIFIL’ers konden, via een open vraag, zelf
aangeven bij welke hulpverlenende instanties of
personen zij hulp zouden zoeken in geval van
sociale en/of emotionele problemen in het alge-
meen en in het geval dat deze problemen met de
uitzendervaring te maken hebben (zie tabel 6.3).

Sociale/emotionele problemen in het algemeen

Met betrekking tot sociale en/of emotionele pro-
blemen in het algemeen geven in totaal 1.154 per-
sonen aan dat zij in het civiele circuit hulp zouden
zoeken (zie tabel 6.3). Voor 53% van hen (n =
608) betreft dit de huisarts en voor 19% (n = 215)
een psycholoog/psychiater. Andere genoemde
civiele hulpverlenende instanties of personen zijn
onder meer: een RIAGG of GGZ-instelling (n =
78), de werkgever of bedrijfshulpverlening (n =
55), een maatschappelijk werker (n = 49) en een
geestelijke (n = 43).
Zeven procent van de UNIFIL’ers zou contact 
zoeken met een militaire hulpverlener. Voor een
derde van deze personen (n = 44) betreft dit de
Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD), voor
een kwart de Afdeling Individuele Hulpverlening
(AIH; n = 31), voor 18% (n = 25) militaire hulp-
verlening in het algemeen en voor 13% (n = 18)
het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Ook wer-

Hulpverlenende instantie/persoon

Civiele hulpverlening

Militaire hulpverlening

Sociale omgeving

Veteranenzorg

Blanco

Weet niet

Sociale en/of emotionele

problemen in het algemeen

N %

1.154 62,9

134 7,3

182 10,0

108 5,9

352 19,2

169 9,2

Uitzendingsgerelateerde

sociale en/of emotionele

problemen

N %

521 28,4

348 19,0

127 6,9

409 22,3

379 20,7

194 10,6

Tabel 6.3. Hulpverlenende instanties en personen bij wie de UNIFIL’ers hulp zouden zoeken in geval
van sociale en/of emotionele problemen in het algemeen en uitzendingsgerelateerde problemen.1

1 Respondenten konden meerdere antwoorden geven.
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den onder meer genoemd: de militaire arts, een
hulpverlener met uitzendervaring, de Militair
Geneeskundige Dienst (MGD) en de militaire
vakbond. Tien procent van alle respondenten zou
iemand uit de sociale omgeving benaderen (zoals
vrienden of bekenden, de partner of een familiel-
id). Tevens werden onder andere lotgenoten of
mede-UNIFIL’ers en collega’s genoemd. Ten slotte
gaven 108 UNIFIL’ers aan voor sociale en/of 
emotionele problemen in het algemeen contact te
zoeken met de veteranenzorg. Hierbij werden
genoemd: het Veteraneninstituut (69%, n = 74),
de BNMO (25%, n = 27) en een veteranenvereni-
ging (4%, n = 4). Een vijfde van de respondenten
(n = 352) geeft geen antwoord op de vraag en 9%
(n = 169) geeft aan niet te weten waar zij hulp
zouden zoeken (zie tabel 6.3).

Uitzendingsgerelateerde sociale/emotionele 
problemen

In geval van uitzendingsgerelateerde problemen
geven 521 UNIFIL’ers aan dat zij hulp zouden
zoeken bij civiele instanties (zie tabel 6.3), zoals de
huisarts (60%, n = 309), een psycholoog of psy-
chiater (18%, n = 91), een RIAGG of GGZ-
instelling (5%, n = 26) of een geestelijke (3%, n =
17). Bijna een kwart van alle respondenten (n =
409) zou hulp zoeken bij de veteranenzorg, zoals
het Veteraneninstituut (79%, n = 322), de
BNMO (13%, n = 51) of een veteranenvereniging
(4%, n = 18). Met de militaire hulpverlening zou
een vijfde van de UNIFIL’ers (n = 348) contact
zoeken voor uitzendingsgerelateerde klachten,
waaronder de algemene militaire hulpverlening
(49%, n = 169), de MDD (20%, n = 69), de AIH
(10%, n = 35) en het CMH (7%, n = 24). In geval
van uitzendingsgerelateerde problematiek geven
127 personen (7%) aan hulp te zoeken bij de
sociale omgeving, zoals bij lotgenoten of mede-
UNIFIL’ers (35%, n = 45), de partner (23%, n =
29), vrienden of bekenden (21%, n = 27), familie
(9%, n = 11) of collega’s (9%, n = 11). Meer dan
een vijfde van de respondenten (n = 379) liet deze

vraag echter onbeantwoord en 11% (n = 194) gaf
aan niet te weten waar zij hulp zouden zoeken
voor uitzendingsgerelateerde problemen.

6.4. Samenvatting

In dit hoofdstuk is beschreven in welke mate de
UNIFIL’ers hulp hebben gezocht voor klachten
die te maken hebben met de uitzending. Van de
hele groep UNIFIL’ers heeft een vijfde contact
opgenomen met een hulpverlener voor uitzen-
dingsgerelateerde problemen. Meer veteranenpas-
houders dan andere UNIFIL’ers hebben contact
gezocht met de professionele hulpverlening voor
uitzendingsgerelateerde problemen en de personen
die hulp hebben gezocht, waren gemiddeld jonger
dan personen die geen hulp zochten. In de meeste
gevallen is de civiele hulpverlening benaderd,
vooral de huisarts, gevolgd door een psycholoog of
psychiater. Meer dan de helft van de personen die
professionele hulp hebben gezocht, geeft aan (zeer)
tevreden te zijn over de ontvangen hulp.
Door middel van logistische regressie-analyses zijn
kenmerken van hulpzoekende UNIFIL’ers onder-
zocht. Op dit moment geen werk hebben, het tij-
dens de uitzending oplopen van letsels en/of ver-
wondingen, een moeizame adaptatieperiode, een
slechtere huidige algemene lichamelijke en psychi-
sche gezondheid en meer huidige posttraumatische
stresssymptomen hangen significant samen met
het zoeken van hulp voor uitzendingsgerelateerde
problematiek.
Gevraagd naar hun overwegingen ten aanzien van
het zoeken van professionele hulp, gaf meer dan
driekwart van de UNIFIL’ers aan dat zij in staat
zijn hun eigen problemen op te lossen. De helft
van alle UNIFIL’ers is van mening dat mensen die
last hebben van hun uitzendervaringen, daarvoor
professionele hulp moeten zoeken. Een kwart geeft
aan een negatief beeld te hebben van de psychische
hulpverlening. Volgens personen die professionele
hulp hebben gezocht, is hun eigen beeld van de



101

UNIFIL’ERS EN DE GEZONDHEIDSZORG

psychische hulpverlening en dat van hun omge-
ving negatief. Zij hebben ook vaker slechte erva-
ringen met psychologen en vinden vaker dat psy-
chotherapie geen problemen oplost. 
Ten slotte werd de UNIFIL’ers gevraagd bij wie zij
hulp zouden zoeken in het geval van sociale en/of
emotionele problemen in het algemeen en in het
geval deze met de uitzending te maken hebben.
Voor algemene emotionele problemen zouden de
meeste UNIFIL’ers (63%) contact zoeken met de
civiele hulpverlening (de huisarts, een psycho-

loog/psychiater of een GGZ-instelling). 10% zou
naar een bekende of familielid gaan, 7% naar de
militaire hulpverlening en 6% naar een instelling
voor veteranenzorg. Bij uitzendingsgerelateerde
problemen zou 28% bij de civiele hulpverlening
hulp zoeken, 22% bij een instelling voor vetera-
nenzorg, 19% bij de militaire hulpverlening en
7% in de sociale omgeving. Bij zowel algemene als
uitzendingsgerelateerde problemen liet een vijfde
de vraag onbeantwoord en vulde circa 10% ‘weet
niet’ in.

Bijlage 6.1: Logistische regressie-analyses met betrekking tot het zoeken van hulp voor uitzendingsgerelateerde klachten

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Huidige burgerlijke staat (met partner)

Huidige werksituatie (werkloos)

Aantal verstreken jaren sinds de uitzending

Dienstverband tijdens UNIFIL (beroeps)

Hogere rang tijdens UNIFIL

Repatriëring

Mate van aangrijpendheid

Negatieve aspecten van vredesmissies

Voldoen aan een peacekeeper identiteit

Betere omgang met collega’s 

Letsels en/of verwondingen tijdens UNIFIL

Ziekte tijdens UNIFIL

Psychische klachten tijdens UNIFIL

Meer moeite met functioneren in werk/gezin

vanwege lichamelijke klachten in het eerste

jaar na terugkomst

Meer moeite met de draad op te pakken in

het eerste jaar na terugkomst

Betere algemene lichamelijke gezondheid

Betere algemene psychische gezondheid

Meer posttraumatische stresssymptomen

Stap 1: 

Demografische en

militaire kenmerken

B OR

-.63* .53

2.05*** 7.75

.12* 1.13

.62* 1.86

-.09** .92

.77* 2.16

Stap 3: 

Gezondheid tijdens

UNIFIL

B OR

1.39*** 4.01

.71* 2.03

-.05* .95

.35*** 1.41

.02** 1.03

-.07* .94

.76*** 2.15

.53** 1.70

.80*** 2.22

Stap 4: 

Situatie in het 

eerste jaar na

terugkomst

B OR

1.44*** 4.02

.87** 2.39

.79*** 2.20

.51** 1.66

.55** 1.74

.31** 1.36

.68*** 1.97

Stap 2: 

Uitzendervaringen

B OR

1.65*** 5.21

.70* 2.01

-.07** .93

.47*** 1.60

.03*** 1.03

-.07* .94

-.27* .76
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7.1. Aantal reacties en commentaren

Van de 1.834 respondenten heeft 60% (n = 1100)
commentaar geleverd in het open gedeelte aan het
einde van de vragenlijst. Daarbij gaat het in 37%
(n = 405) van de gevallen om informatie die geen
betrekking heeft op het onderwerp van het onder-
zoek, maar om algemene reacties, zoals adreswijzi-
gingen, tevredenheid over het onderzoek of dank-
betuigingen. Als deze buiten beschouwing worden
gelaten, hebben 695 UNIFIL’ers (38% van alle
respondenten) relevante opmerkingen toegevoegd. 
In hoeverre verschillen de UNIFIL’ers met extra

commentaar van degenen zonder? Personen die
extra commentaar gaven verschillen niet van de
andere UNIFIL’ers qua leeftijd, opleiding en bur-
gerlijke staat, en militaire kenmerken, zoals rang,
dienstverband en vrijwilligheid van deelname aan
de uitzending. Degenen die commentaar hebben
geleverd, zijn wel vaker werkloos of arbeidsonge-
schikt (p < .01). Ook zijn zij vaker lid van een
veteranenvereniging (p < .01). Op psychisch
gebied rapporteren de UNIFIL’ers met extra 
commentaar een slechtere algemene gezondheid 
(p < .001). Deze UNIFIL’ers hebben ook meer last
van slaapproblemen (p < .01) en gevoelens van

7
Aan het eind van de vragenlijsten werd de respondenten gelegenheid geboden commentaar te geven en aanvul-

lende opmerkingen te maken. In welke mate de UNIFIL’ers hiervan gebruik hebben gemaakt en over welke

onderwerpen zij commentaar gaven, wordt beschreven in dit hoofdstuk. Ter illustratie is daarbij een aantal 

anonieme citaten gebruikt. Details die tot herkenning kunnen leiden zijn uit deze citaten weggelaten.

In de eerste paragraaf wordt beschreven in hoeverre de groep die extra commentaar leverde overeenkomt met

de totale groep respondenten. Dit is een belangrijke indicatie voor de mate waarin de thema’s uit het extra com-

mentaar generaliseerbaar zijn voor de gehele groep. Vervolgens worden deze commentaren beschreven, analoog

aan de structuur van dit boek. Achtereenvolgens komen de opmerkingen aan de orde over het onderzoek zelf,

opmerkingen over de gezondheidstoestand, opmerkingen over het welzijn en opmerkingen over het gebruik van

gezondheidszorg en hulp. Daarna wordt aandacht besteed aan enkele andere thema’s die respondenten naar

voren hebben gebracht: de overgang van het militaire naar het civiele leven, de ervaren kameraadschap en de

verhouding tot defensie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschouwing.

Naschrift van de UNIFIL’ers
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boosheid (p < .01). Ook rapporteren zij meer post-
traumatische stressklachten (p < .001). Hetzelfde
beeld geldt voor de kwaliteit van leven: 
UNIFIL’ers die extra commentaar gaven, rappor-
teren een slechtere kwaliteit van leven met betrek-
king tot hun lichamelijke gezondheid (p < .05),
hun psychische gezondheid (p < .001), hun sociale
relaties (p < .05) en hun omgeving (p < .05).

7.2. UNIFIL’ers over het onderzoek

De meest voorkomende opmerking over het onder-
zoek in algemene zin was dat dit onderzoek te laat
komt. Het onderzoek roept bij de UNIFIL’ers veel
reacties op. Een aantal van hen benadrukt dat het
invullen van de vragenlijst als een soort ‘trigger’
heeft gewerkt, zoals blijkt uit de volgende citaten: 

Voor de vragenlijst heb ik mijn fotoboek erbij
gehaald, toen kwam alles weer terug.

Door de vragenlijst in te vullen is er een heleboel
boven komen drijven. Ik ben me ervan bewust
geworden dat Libanon toch als een rode draad door
mijn leven loopt, zowel in positieve als negatieve zin.

Door de vragenlijst kreeg ik weer de film van de uit-
zending voor ogen, ’s nachts droomde ik ervan, ik
ben daar zeker niet dankbaar voor.

Bij andere UNIFIL’ers komen herinneringen
boven drijven die hen in een bijzondere gemoeds-
toestand brengen. Dat geldt vooral als er sprake is
van herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen.
Sommigen gaven aan dat de vragenlijst confronte-
rend was en dat het invullen van de lijst bij hen
emoties naar boven bracht:

Door het invullen van de vragenlijst komen herinne-
ringen aan de schietpartij weer boven, ik kan er niet
over praten, is dat normaal?

Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan Libanon
terugdenk. Nu ik dit opschrijf word ik ook erg emo-
tioneel. Het monument in Roermond doet mij erg
goed, maar als ik denk aan de mensen die een eind
aan hun leven hebben gemaakt, raak ik erg emotio-
neel.

7.3. UNIFIL’ers over gezondheid

Gezondheidsklachten

Een aantal respondenten beschrijft lichamelijke
klachten (n = 25). Enkelen van hen geven aan dat
er een verband is tussen hun lichamelijke pro-
bleem en de uitzending. 

Psychische problemen heb ik niet, wel een virus opge-
lopen dat nog steeds in mij sluimert.

Ook worden algemene lichamelijke problemen
beschreven, die volgens de UNIFIL’ers geen verband
houden met de uitzending, zoals gewrichtsproble-
men, de gevolgen van een verkeersongeval of een
ziekte. Tevens zijn er respondenten die niet weten of
hun lichamelijke problemen verband houden met
de uitzending. Bij enkelen gaat het om onduidelijke
lichamelijke klachten. In totaal beschrijven 151
respondenten dat zij momenteel psychische proble-
men hebben. Die problemen lopen uiteen van
gevoelens van isolement en het niet kunnen uiten
van emoties, tot ernstige psychische klachten die
een normaal leven nagenoeg onmogelijk maken. De
volgende citaten maken dit duidelijk: 

Heb geen psychische schade, maar wel blijvende
invloed op mijn gedachtewereld. Praten over emotio-
nele momenten is nog steeds moeilijk.

Sinds Libanon heb ik chronisch last van PTSS, mijn
leven is verwoest. Mijn grootste problemen zijn de
geestelijke afhankelijkheid en de financiële proble-
men.
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Ik ben heel erg moe, heb nachtmerries en ben uitein-
delijk in het Centraal Militair Hospitaal terecht
gekomen. Slik nu medicijnen. Ben meerdere keren
vastgezet door de politie, men noemt mij gevaarlijk
en gestoord. Toen de politie kwam, had ik het gevoel
alsof ik weer vast zat bij de PLO.

Na Libanon ben ik binnen een jaar gescheiden,
daarna weer getrouwd, het ging steeds mis door de
alcohol. Ben geëmigreerd, en daarna weer terug naar
Nederland gekomen. Ik ben nu samen met mijn
derde vrouw. Denk vaak aan zelfmoord.

In sommige commentaren wordt de herinnering
aan de uitzending naar Libanon gekoppeld aan
andere ingrijpende of traumatische ervaringen: 

Mijn broer is een aantal maanden geleden bijna ver-
dronken. Toen kwamen er dingen naar boven die ik
in Libanon had meegemaakt.

Na de vuurwerkramp in Enschede kreeg ik hevige
last van hoofdpijn, ze hebben niets kunnen vinden,
ik heb een black-out gehad. Na veel gedoe ben ik
doorverwezen naar het Veteraneninstituut en van-
daar uit naar het Centraal Militair Hospitaal.

Ik heb flashbacks gehad van incidenten in Libanon
na een operatie aan een hernia.

Tijd geleden had ik wat tegenslag door een aantal
sterfgevallen, dat ik toen ben ingestort hangt wel
samen met Libanon, maar daar is bij de werkgever
totaal geen begrip voor. Ik ben beschuldigd van ‘zie-
lig doen’ en hou dus maar mijn mond.

Aanpassingsproblemen en relatieproblemen

Een aantal UNIFIL’ers geeft aan dat ze gescheiden
zijn of dat hun relatie verbroken is. Sommigen
beschrijven dat ‘niemand in staat is ze te begrij-
pen’; enkelen noemen expliciet de partner als
degene die hen niet begrijpt. Daartegenover staan
anderen die de centrale rol van de partner bij de

opvang juist benadrukken. Hoe belangrijk het
aandeel van de partner kan zijn bij het schetsen
van een realistisch beeld van iemands geestelijke
toestand blijkt uit een vragenlijst waarbij zowel de
man/veteraan als zijn echtgenote extra commen-
taar leveren:

Mijn problemen heb ik twaalf jaar weggestopt, pas
na twee pogingen om uit het leven te stappen kwam
ik bij de hulpverlening terecht, bij een psychiater die
gespecialiseerd was in oorlogstrauma’s, maar dan
vanuit burger. Van Defensie heb ik nooit wat
gehoord. De opvang na terugkeer was gewoon kut.
Vlug tekenen dat je gezond was en dan naar huis.
De hele psychische begeleiding na UNIFIL was
waardeloos. Pas toen er gekke dingen gebeurden
schrokken ze in Den Haag wakker…Elke dag zijn er
momenten dat ik terugdenk aan post … …. Daar
ligt mijn jeugd, mijn geloof ben ik daar verloren,
daar ligt nog een stukje hoop. Mijn droom is om nog
een keer terug te keren naar post……om af te reke-
nen met het verleden. Ik hoop dat deze droom ooit
uitkomt en dat Defensie dit stuk wil helpen realise-
ren als tegemoetkoming van de slechte nazorg. Mij
ontbreekt het aan middelen. Mijn echtgenote wil ook
iets kwijt over de invloed van de uitzending. Ik ben
geschrokken van wat zij heeft opgeschreven.

Zijn echtgenote schrijft:

Tegen het einde van het jaar lopen de spanningen op.
Zijn gedachten gaan terug naar Libanon, hij krijgt
nachtmerries, is humeurig om de kleinste dingen
krijgen we dan ruzie. Bij elke geluidje is hij wakker.
Na een week werken moet hij in het weekend bijko-
men, wat inhoudt dat hij zich helemaal terugtrekt en
zich niets van de familie aantrekt. Zelfs toen zijn
vader overleed, kon hij geen enkele emotie
tonen…Beschermd zijn spullen bij het leven. Hij
heeft weinig respect voor anderen, want in de oorlog
maakt het niet uit wie je bent. Op zijn werk zal hij
nooit voor zichzelf opkomen. Als we ruzie hebben zal
hij bijna nooit reageren, hij kruipt in zijn schulp. Als
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hij wel reageert, ga dan maar aan de kant staan.
Toen de oorlog in Irak uitbrak volgde hij het op de
voet met als gevolg slapeloze nachten, prikkelbaar en
met moeite er over willen praten. Mijn kinderen en
ik ervaren regelmatig alsof hij nog in het leger zit.

7.4. UNIFIL’ers over welzijn

Sommige UNIFIL’ers schrijven over de invloed die
hun uitzendervaringen hebben op hun leven en
over de betekenis die zij aan de uitzending toeken-
nen. Daarbij gaat het om een scala van uiteenlo-
pende belevingen en interpretaties, van uiterst
negatief tot uiterst positief.

Moest veel uren draaien als [……], kijk er zeer posi-
tief op terug, ook omdat je de negatieve dingen vergeet.
Ik wil de Nederlandse staat bedanken voor deze taak.

De uitzending heeft me meer volwassen gemaakt,
misschien heb ik daardoor wel de kracht gekregen om
bepaalde zaken te bereiken.

Ik ging als 17-jarige naar Libanon. Bij terugkomst
had ik geen woning en geen werk. Bij bazen kreeg ik
te horen dat we op kosten van de belastingbetaler op
vakantie waren geweest. Ik heb vergeefs contact
gezocht met Defensie. Door mijn plicht te vervullen
heb ik mijn toekomst verloren.

Sommigen beschrijven lessen in levenswijsheid die
zij geleerd hebben tijdens de uitzending. 

Door Libanon heb ik meer waardering gekregen voor
de levenskwaliteit in Nederland. […] Het was voor
mij ook een voorbereiding op mijn opleiding voor
mijn latere werk. Ik heb een betere kijk gekregen op
de wereldpolitiek en het Volkslied heeft meer beteke-
nis voor mij gekregen.

Eerst was ik vooral ‘trots’, pas later realiseerde ik me
hoezeer die uitzending mij gevormd heeft: ik heb

meer relativeringsvermogen, ik kan rustig blijven in
stressvolle situaties. 

Mijn relativeringsvermogen is veel groter, ik kan
genieten van de dagelijkse zaken, ben meer politiek
bewust, en veel gevoeliger voor onrecht – met name –
in het Midden Oosten. 

Na een jaar van ‘feesten en beesten’ weer ‘tot zinnen’
gekomen en een studie opgepakt, maar wel met veel
meer energie en zelfvertrouwen dan ervoor. 

7.5. UNIFIL’ers over gebruik van zorg

Voor sommige UNIFIL’ers was het invullen van de
vragenlijst aanleiding om hulp te vragen. Sommi-
gen vermelden in directe bewoordingen dat zij op
korte termijn hulp wensen (n = 8). Zij zijn bena-
derd door een maatschappelijk werker van het
Centraal Aanmeldingspunt van het Veteranen-
instituut. 

Ik ben radeloos, binnenkort sta ik met mijn gezin op
straat, heb grote schulden. Help mij a.u.b.

Zit op internet te zoeken naar informatie over zelf-
doding. Is dit een noodkreet? Ja.

Anderen waren minder direct en gaven in min of
meer bedekte bewoordingen te kennen dat zij
hulp wensten of nodig hadden.

Sinds Libanon gaat het niet goed met mij. Heb nog
steeds veel problemen. Ik ben bang voor de toekomst.

Krijg voor de tweede keer een onderzoek toegestuurd,
maar weer blijft de vraag achterwege of ik misschien
hulp nodig heb.

Ik heb lang gewacht met het invullen omdat het heel
slecht met mij gaat. Ik twijfel en denk dat ik mis-
schien posttraumatische stress heb.
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7.6. Overige onderwerpen

Grofweg kunnen in de extra commentaren drie
aanvullende onderwerpen worden onderscheiden:
de overgang van het militaire naar het civiele
leven, de rol die kameraadschap speelt en de grie-
ven ten aanzien van defensie.

Overgang van militaire naar civiele leven

Een aantal UNIFIL’ers beschrijft dat zij moeite
hebben om opnieuw aansluiting te vinden met de
Nederlandse samenleving, na terugkeer uit
Libanon.

Het grootste probleem bij terugkeer was de aanpas-
sing. Ik had geen zin in het saaie huisje, boompje,
beestje. 

Sommigen voelen zich niet op hun plaats en
beschrijven gevoelens van miskenning:

Mijn oom die in Indië heeft gezeten had helaas
gelijk, als je terugkomt, trappen ze je in een hoek.

Ik ben trots dat ik daar geweest ben, heb een bordje
op mijn kantoor hangen, maar er zijn maar weinig
mensen die er naar vragen, drie kwart weet niet eens
waar het is…. De toespraak die gehouden is op de
laatste reünie zouden ze eens moeten uitzenden op tv
dan horen anderen wat je gedaan hebt in je dienst-
tijd. 

De UNIFIL’ers ervaren soms grote verschillen tus-
sen het publieke beeld van een uitzending en de
concrete praktijk die zij hebben meegemaakt. 

Ik heb een tijd een afweging gemaakt, zal ik als zon-
derling verder leven of mijn mond houden en mee-
doen met de rest? Voor het thuisfront geldt: wat in de
krant staat is waar, terwijl als je onderdeel bent van
het nieuws je weet hoe het echt zit. Je ziet in het
klein hoe de politiek werkt.

Er is sprake van totaal verschillende werelden, de pers
heeft geen idee van wat een vredesmissie inhoudt.

Kameraadschap

Behalve dat sommige UNIFIL’ers moeite hadden
met de aanpassing aan de Nederlandse situatie,
wordt ook de toenmalige kameraadschap gemist. 

Bij terugkomst had ik moeite te wennen aan het
dagelijkse ritme. (....) Ik kan niet communiceren met
het gezin, ben toch ‘ziek’ in mijn hoofd. Vriendschap
en kameraadschap ken ik alleen uit Libanon

Miste de kameraadschap sterk na afloop, iedereen is
met zichzelf bezig. (…) Zelfs mijn vrouw kan me
niet dat sterke gevoel van kameraadschap bezorgen.
Ik heb veel contacten met twee dienstmaten.

Grieven ten aanzien van defensie

Enkele UNIFIL’ers geven uiting aan grieven ten
aanzien van het Ministerie van Defensie of het
krijgsmachtdeel. Voor sommigen gaat het daarbij
vooral om de slechte voorbereiding op de emotio-
nele of psychische kant van de uitzending en op de
gebrekkige voorlichting over de normen en waar-
den in Libanon.

De militaire voorbereiding was OK, maar de emotio-
nele slecht. De jongens hadden geen idee in wat voor
wereld ze terecht waren gekomen.

Je wordt niet goed voorbereid op de mentale kant van
de uitzending. De mentaliteit van het volk daar is,
eerst schieten dan praten. Ook hangt er een ontzet-
tend macho-cultuur die erg vrouwonvriendelijk is. Je
gaat daar als 20-jarige naar toe met een heel ander
normen en waarden patroon. Door de militaire
taken ontstaat er een sfeer van wantrouwen tegenover
de bevolking. Logischerwijze volgt daaruit: wat doe
ik hier? Waarom help ik deze mensen?

Anderen beschrijven kritiek op het functioneren
van de leiding tijdens de uitzending. 
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Stelde vast dat veel leidinggevenden geen ervaring
hadden. In moeilijke situaties lieten ze het aan jou of
mensen uit je omgeving over.

De controle van het kader was slecht, veel soldaten
konden doen en laten wat ze wilden. De meeste trau-
ma’s zijn te herleiden tot onbegrip en onkunde van
het kader en de slechte omstandigheden op de posten.

Mijn directe leidinggevende (jonge dienstplichtig 
sergeant) kon geen discipline handhaven en dus ook
geen bescherming bieden. Met name het alcohol-
gebruik was een bedreigende factor… 

Een aantal UNIFIL’ers is van mening dat er sprake
was van een gebrekkige nazorg. 

De nazorg was waardeloos, op Schiphol kregen we
een praatje dat je wat je had meegemaakt voor je
moest houden, vier weken later alles inleveren en
klaar. Nooit de moeite genomen om de groep nog een
keer bij elkaar te brengen.

Na de ‘ontscheping’ 10 minuten bij de aalmoezenier
en dokter met alleen de vraag of je tijdens verlof naar
Israël was geweest.

7.7. Beschouwing

Het aanvullend commentaar van de respondenten,
aan het einde van de vragenlijst, heeft een rijke
oogst opgeleverd: 38% van de UNIFIL’ers heeft de
moeite genomen en de moed gehad om hun per-
soonlijke visie te beschrijven, op het onderzoek,
op hun uitzending naar Libanon, op hun situatie
nu. Deze reacties vormen een illustratie van de
grote variëteit aan individuele ervaringen en bele-
vingen. De UNIFIL’ers die extra opmerkingen
hebben gemaakt, rapporteren een slechtere huidi-
ge psychische gezondheid en een slechtere kwali-
teit van leven in vergelijking met de UNIFIL’ers
die geen commentaar hebben toegevoegd. Dit

maakt dat de aangesneden thema’s en onderwer-
pen en de aard van het commentaar niet per
definitie geldig zijn voor de hele onderzoeksgroep.
Daarnaast betreffen het kwalitatieve, spontane
reacties waarbij het niet zozeer gaat om kwantita-
tieve en statistische aspecten. De commentaren
geven blijk van het unieke karakter van persoonlij-
ke uitzendervaringen en de individuele leefom-
standigheden waarin de UNIFIL’ers verkeren. Het
is daarbij belangrijk om te onderkennen dat bij
een deel van de UNIFIL’ers de beschreven visies,
gevoelens en reacties daadwerkelijk leven.

Uit het aantal en de aard van deze reacties blijkt
dat UNIFIL’ers het bijzonder op prijs stellen dat
op deze manier specifieke aandacht wordt besteed
aan hun missie, hun ervaringen en hun situatie
nu. Velen waren aangenaam verrast door dit
onderzoek. Sommige UNIFIL’ers merken wel op
dat dit onderzoek te laat komt. Het is mogelijk dat
onder hen al langer een behoefte bestond aan
erkenning, aandacht en hulp bij problemen. Uit
eerder onderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat
een aantal UNIFIL’ers ernstige psychische proble-
men heeft (Bramsen et al., 1997). Uit de reacties
van sommige UNIFIL’ers blijkt deze problematiek
ook nu aanwezig te zijn, op psychisch, maar ook
op sociaal-maatschappelijk gebied. Voor enkele
tientallen UNIFIL’ers was dit onderzoek nu,
(bijna) 25 jaar na hun uitzending, aanleiding om
alsnog hulp te zoeken voor problemen die zij in
relatie tot hun uitzending ervaren. Mogelijk is er
sprake van hardnekkige, chronische problematiek
waarvoor lange termijn zorg nodig is. De meest
gemaakte reactie is dat men de uitzending zinvol
vond, waaraan men met plezier terug denkt. Veel
reacties getuigen ook van veerkracht, flexibiliteit
en zelfredzaamheid. Voor vrijwel alle respondenten
geldt dat UNIFIL een belangrijke periode in hun
leven is.



110

8Hoofdstuk



111

Conclusies, discussie en aanbevelingen



HOOFDSTUK ACHT

112

8.1. Conclusies

Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL’ers
gesteld?

De totale groep UNIFIL’ers voelt zich lichamelijk
even gezond als mannen in de Nederlandse bevol-
king. Zij beoordelen hun psychische gezondheid
echter als minder goed. Zij hebben meer mentale
problemen dan Nederlandse mannen gemiddeld
hebben. Zij hebben gemiddeld meer symptomen
van posttraumatische stress, slapen slechter en erva-
ren meer gevoelens van boosheid. Nauwkeurig naar
de groep UNIFIL’ers gekeken, heeft ruim de helft
geen enkel symptoom van posttraumatische stress.
Bij ongeveer 15% is sprake van een sterk vermin-
derd psychisch welbevinden. Bij een deel van deze
groep zal bij klinische evaluatie de diagnose post-
traumatische stress stoornis kunnen worden
gesteld. Hoeveel procent dit betreft, is op basis van
dit onderzoek niet met zekerheid te stellen. 
Uit nadere analyses blijken de veteranen en vooral

de jongere UNIFIL’ers een slechtere gezondheid te
ervaren dan de overige UNIFIL’ers en de algemene
Nederlandse mannelijke bevolking. De actief die-
nenden en de oudere UNIFIL’ers verschillen niet
van de algemene bevolking of rapporteren juist
een betere gezondheid.

Wat vinden de UNIFIL’ers van hun kwaliteit van
leven?

De UNIFIL’ers zijn negatiever over hun kwaliteit
van leven dan mannen in de Nederlandse bevol-
king. Dit geldt vooral voor veteranen met een
veteranenpas en jongere UNIFIL’ers. Actief die-
nende UNIFIL’ers en UNIFIL’ers ouder dan 65
jaar zijn zelfs iets tevredener over hun kwaliteit van
leven. 

In welke mate hebben UNIFIL’ers gebruik
gemaakt van professionele hulpverlening?

Een op de vijf UNIFIL’ers bezocht een hulpverle-
ner voor klachten die mogelijk met de uitzending

8
Ruim 25 jaar geleden namen ongeveer 9.000 Nederlandse militairen deel aan de vredesmissie UNIFIL in Zuid-

Libanon. De meeste mogen zich inmiddels veteraan noemen, een klein deel is nog actief dienend. Maar hoe

gaat het nu met ze? In het UNIFIL-onderzoek zijn de gezondheid en het welzijn van de UNIFIL’ers en hun gebruik

van professionele hulpverlening onderzocht. 

Conclusies, discussie en aanbevelingen
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te maken hadden of hebben. De meeste van hen
gingen naar een huisarts, psycholoog of psychiater.
Op de vraag waar zij hulp zouden zoeken voor uit-
zendingsgerelateerde sociale/emotionele proble-
men, antwoordt ruim een op de tien UNIFIL’ers
‘weet niet’. Twintig procent van de UNIFIL’ers
laat deze vraag onbeantwoord. 

Wie hebben momenteel gezondheidsklachten? 

Degenen die op dit moment een slechtere gezond-
heid ervaren, zijn vaak UNIFIL’ers die niet
gehuwd zijn, geen betaald werk en een lagere
opleiding hebben. Ze zijn dikwijls lid van een
veteranenvereniging of in het bezit van een vetera-
nenpas. Tijdens de uitzending hadden ze vaak last
van lichamelijke en/of psychische problemen. De
uitzending hebben ze in veel gevallen als negatief
en belastend ervaren. Ook het eerste jaar na terug-
keer verliep moeizaam. UNIFIL’ ers die nu klach-
ten hebben, hadden destijds meer moeite om zich
weer aan te passen. 

8.2. Sterke en zwakke kanten van het
onderzoek

Sterke kanten

Het UNIFIL-onderzoek is in Nederland het eerste
onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van
(voormalig) militairen lange tijd na hun deelname
aan een vredesoperatie. Dat maakt het UNIFIL-
onderzoek uniek en het levert daarmee een belang-
rijke bijdrage aan kennis over de lange termijn
effecten van deelname aan internationale vredes-
operaties. Voor Nederland was de deelname aan
UNIFIL de eerste grote bijdrage aan een VN-
vredesmissie. De UNIFIL’ers waren op veel gebie-
den pioniers. Militair gezien, maar ook wat betreft
zorg en nazorg. Ook om die reden vormen de
UNIFIL’ers een bijzondere groep die aandacht 
verdient. Dat deze aandacht op prijs werd gesteld,
bleek duidelijk uit de hoge respons. Van de aange-
schreven veteranen die in het bezit zijn van een

veteranenpas, reageerde 65%. De uitkomsten van
het UNIFIL-onderzoek kunnen daarom vooral
gegeneraliseerd worden naar de UNIFIL’ers die
bekend zijn bij het Veteraneninstituut. 

Zwakke kanten

Zoals bij ieder vragenlijstonderzoek, kan bij het
UNIFIL-onderzoek een aantal kanttekeningen
worden geplaatst. Zo kan er sprake zijn van
respons- en recall-bias. Dit is inherent aan de
methode van onderzoek en onvermijdelijk.
Ondanks de hiernavolgende kanttekeningen kan
gesteld worden dat de uitkomsten van het 
UNIFIL-onderzoek valide en bruikbaar zijn: ze
geven goed zicht op de huidige gezondheid en het
welzijn van de UNIFIL’ers.

Wat betreft de respons, is het onduidelijk of de
personen die hebben deelgenomen aan het onder-
zoek op bepaalde aspecten verschillen van de per-
sonen die niet hebben deelgenomen (respons-
bias). Een non-responders onderzoek behoorde
niet tot de mogelijkheden van dit onderzoek. 
Door het retrospectieve karakter van het vragen-
lijstonderzoek kunnen de resultaten beïnvloed zijn
door recall-bias. Mensen kunnen zich gebeurtenis-
sen uit het verleden positiever of negatiever herin-
neren dan zij in werkelijkheid zijn geweest. De
herinnering aan het verleden kan daarbij gekleurd
zijn door de huidige situatie. De uitkomsten van
het UNIFIL-onderzoek geven dus vooral een
indruk van de zelfgerapporteerde gezondheidssitu-
atie op het moment van onderzoek. Daarbij
betreft het een eenmalige meting waarmee alleen
een beschrijving van verbanden kan worden 
gegeven. 

Een andere kanttekening betreft de gekozen meet-
instrumenten. In het UNIFIL-onderzoek is
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en geva-
lideerde meetinstrumenten om de huidige gezond-
heid en kwaliteit van leven in kaart te brengen. De
lichamelijke gezondheid is met een generiek
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gezondheidsinstrument gemeten. Hierdoor kan
alleen gesteld worden dat de UNIFIL’ers in verge-
lijking met andere Nederlandse mannen een even
goede lichamelijke gezondheid in het algemeen
rapporteren. Over lichamelijk onverklaarde klach-
ten, die in eerder onderzoek onder veteranen van
diverse vredesoperaties werden geconstateerd (zie
onder andere De Vries, Soetekouw, Bleijenberg &
van der Meer, 1998; Unwin, Blatchley, Coker,
Ferry, Hotopf, Hull, et al., 1999; Soetekouw, De
Vries, Bleijenberg & van der Meer, 2000; Proctor,
Harley, Wolfe, Heeren, White, 2001; Voelker,
Saag, Schwartz, Chrischilles, Clark, Woolson &
Doebbeling, 2002), zijn in dit onderzoek geen
gegevens verzameld. Op basis van de uitkomsten
van het UNIFIL-onderzoek kunnen daarom geen
uitspraken worden gedaan over het voorkomen
van lichamelijk onverklaarde klachten bij 
UNIFIL’ers.
Een voordeel van gestandaardiseerde en gevalideer-
de meetinstrumenten is dat gebruik kan worden
gemaakt van vergelijkingsgegevens uit de doorsnee
Nederlandse bevolking. Een van deze beproefde
meetinstrumenten is de Zelfinventarisatielijst voor
PTSS (ZIL). In navolging van eerder onderzoek
onder Nederlandse militairen en veteranen (Bram-
sen et al., 1997; Flach & Zijlmans, 1998; de Vries
et al., 1998) is gekozen voor deze lijst. Op deze
manier was een vergelijking met eerder onderzoek
mogelijk. Bovendien is de ZIL gevalideerd ten
opzichte van een veel gebruikt klinisch interview
waarmee de diagnose PTSS kan worden gesteld
(Clinician Administered PTSD Scale (CAPS);
Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, Gusman, Char-
ney & Keane, 1995). Dit leverde goede resultaten
op en de auteurs concluderen dan ook dat de ZIL
een betrouwbaar en valide instrument is (Hovens
et al., 2000). De uitkomsten op deze vragenlijst
zijn in het huidige onderzoek echter met de nodi-
ge voorzichtigheid beschreven. Dit heeft een aan-
tal redenen. In de eerste plaats kan een psychiatri-
sche diagnose niet gesteld worden op basis van
vragenlijstonderzoek. Hiervoor is een aanvullende

klinische evaluatie nodig. In de tweede plaats meet
de ZIL niet het A-criterium van PTSS (de aard en
de ernst van de traumatische ervaring), een nood-
zakelijke voorwaarde voor het stellen van de diag-
nose PTSS. Bovendien vertoont de ZIL, zowel in
eerdere studies als in het huidige onderzoek, grote
samenhang met overige metingen van psychisch
welbevinden. Dat maakt het lastig vast te stellen
om welk specifieke problematiek het gaat. Hier-
door blijft het onduidelijk wat de oorzaak of aan-
leiding is van de posttraumatische stressreacties.

8.3. Vergelijking met eerder 
onderzoek 

Posttraumatische stress

In 1996 nam een a-selecte steekproef van 883
UNIFIL-veteranen deel aan een grootschalig
onderzoek naar de gevolgen van deelname aan vre-
desmissies (Jonge Veteranenonderzoek; Bramsen et
al., 1997). In dit onderzoek scoorde 5% van de
UNIFIL’ers boven de cut-off score. Dit betekent
dat bij klinische evaluatie de diagnose posttrauma-
tische stress stoornis bij een deel van deze groep
kan worden gesteld. In het huidige UNIFIL-
onderzoek scoorde circa 15% boven de cut-off
score. In Noors onderzoek onder militairen en
veteranen van UNIFIL werd gevonden dat gemid-
deld zeven jaar na de uitzending 5% tot 9% van
de UNIFIL’ers mogelijk, op basis van zelfrapporta-
ge, aan de criteria voor een PTSS voldeed (Meh-
lum &Weisaeth, 2002). Het voorkomen van zelf-
gerapporteerde PTSS was fors verhoogd in de
groep die vroegtijdig was gerepatrieerd, namelijk
16-26%. In het huidige onderzoek is geen onder-
scheid gevonden in de gezondheidstoestand van de
kleine groep gerepatrieerde UNIFIL’ers en de ove-
rige deelnemers. 
Een verklaring voor het verhoogde percentage
UNIFIL’ers in het huidige onderzoek dat boven de
cut-off score op de ZIL scoorde, kan de selectivi-
teit van de onderzoeksgroep zijn. In het huidige
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onderzoek zijn UNIFIL’ers die bekend zijn bij het
Veteraneninstituut oververtegenwoordigd. Deze
veteranen kunnen een bewuste stap hebben gezet
om zich als veteraan te melden bij het Veteranen-
instituut. Het is goed mogelijk dat op zijn minst
bij een deel van hen bepaalde problemen of
behoeften de aanleiding vormden om zich te mel-
den. Omgekeerd geldt, dat veteranen die zich met
problemen bij de civiele of militaire hulpverlening
melden, gewezen kunnen worden op de mogelijk-
heid om een veteranenpas aan te vragen. Voor de
mogelijke oververtegenwoordiging van UNIFIL’ers
met klachten bestaan in het huidige onderzoek
ook aanwijzingen: in vergelijking met de UNIFIL-
veteranen uit het Jonge Veteranenonderzoek rap-
porteren de UNIFIL’ers uit het huidige onderzoek
gemiddeld meer slaapproblemen en posttraumati-
sche stressklachten. Desalniettemin betreft de hui-
dige onderzoeksgroep ruim 20% van de hele 
UNIFIL-populatie, een substantieel deel van de
totale UNIFIL-groep. En net zomin als gesteld kan
worden dat de onderzoeksgroep representatief is
voor de gehele UNIFIL-populatie, kan worden ge-
steld dat de onderzoeksgroep niet representatief is.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven hing sterk samen met de
huidige gezondheid. Gezondheidsproblemen lij-
ken de kwaliteit van leven sterk te kunnen beïn-
vloeden. Deze uitkomst wordt bevestigd in eerdere
studies onder veteranen. Veteranen met gezond-
heidsklachten rapporteren een sterk verminderde
kwaliteit van leven in vergelijking met gezonde
veteranen en de algemene bevolking (zie onder
andere Unwin et al., 1999; Proctor et al., 2001;
Voelker et al., 2002; Hawthorne, Hayes, Kelly &
Creamer, 2004; Schok & De Vries, 2005). 

Kenmerken 

In het huidige UNIFIL-onderzoek blijken een
slechtere gezondheid, een slechtere kwaliteit van
leven en het zoeken van hulp vooral gerapporteerd
te worden door UNIFIL’ers die niet gehuwd zijn,

geen werk en een lagere opleiding hebben. Ook
zijn deze UNIFIL’ers vaker lid van een veteranen-
vereniging of in het bezit van een veteranenpas.
Tijdens de uitzending hadden zij meer lichamelij-
ke en psychische problemen. De uitzending heb-
ben ze in veel gevallen als negatief en belastend
ervaren. Verder hebben zij een moeizame adapta-
tieperiode gehad in het eerste jaar na terugkeer. 
Een aantal van deze uikomsten wordt in interna-
tionaal onderzoek ondersteund. In onderzoek van
Marshall en collega’s (1997) bleek lidmaatschap
van een veteranenorganisatie een voorspeller voor
het zoeken van hulp voor psychische problemen.
Uit onderzoek onder gewonde militairen en niet-
gewonde controlepersonen bleek lichamelijk letsel
opgelopen tijdens de uitzending een belangrijke
voorspeller te zijn voor het ontwikkelen van PTSS
een jaar later (Koren, Norman, Cohen, Berman &
Klein, 2005). De voorspellende waarde van eerde-
re psychische problematiek voor latere psychopa-
thologie is in verschillende militaire en civiele
onderzoeken aangetoond (zie onder andere Norris,
2002; Rubonis & Bickman, 1991). Iversen,
Dyson, Smith en collega’s (2005) vonden recente-
lijk dat het bij Golfoorlog-veteranen vooral niet
goed gaat met degenen die tijdens uitzending psy-
chische gezondheidsklachten hadden. Tot slot is
bij Vietnam-veteranen (Fontana & Rosenheck,
1994) en bij ‘peacekeepers’ (Bolton, Litz, Glenn,
Orsillo & Roemer, 2002) aangetoond dat ervarin-
gen in het eerste jaar na terugkomst een belangrij-
ke rol spelen bij het ontwikkelen van gezondheids-
klachten. 
Uit het UNIFIL-onderzoek blijkt een relatief groot
percentage van de UNIFIL’ers die gebruik hebben
gemaakt van hulpverlening, een negatieve houding
te hebben ten opzichte van psychologische hulp en
zich te schamen voor het zoeken van dit soort
begeleiding. Uit nadere analyses blijken deze perso-
nen tevens meer lichamelijke en psychische
gezondheidsklachten te ervaren. Het gevaar bestaat
dat zij door eerdere niet-effectieve behandeling of
negatieve contacten met psychische hulpverleners
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in de toekomst minder snel professionele hulpver-
lening zullen zoeken. Hierdoor kunnen hun klach-
ten voortduren of zelfs verergeren. 
Een ander ogenschijnlijk opmerkelijk resultaat in
het UNIFIL onderzoek is dat 10% van de respon-
denten aangeeft niet te weten waar zij hulp zullen
zoeken in geval van uitzendingsgerelateerde pro-
blematiek. Daarnaast geeft 20% geen antwoord op
deze vraag. Hoewel het er op lijkt dat hier sprake
is van onbekendheid met de hulpmogelijkheden,
kan de verklaring veel onschuldiger zijn, namelijk
dat respondenten bij afwezigheid van dergelijke
klachten deze (theoretische) keuze simpelweg nog
niet kunnen maken.

8.4. Betekenis van de resultaten

Wat betekenen de uitkomsten van het UNIFIL-
onderzoek? In de eerste plaats dat het met veel
UNIFIL’ers 25 jaar na de uitzending in Libanon
goed gaat. Zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.
De meeste UNIFIL’ers hebben betaald werk en
een stabiele thuissituatie. Drie procent is werkloos
of arbeidsongeschikt en slechts 6% geeft aan op
dit moment gescheiden te zijn. 
Het belang van het UNIFIL-onderzoek blijkt
onder andere uit de hoge respons onder veteranen
die bekend waren bij het Veteraninstituut. Veel
UNIFIL’ers voegden een dankbetuiging bij het
onderzoek. Ook namen sommige Libanongangers
contact op het met Veteraneninstituut naar aanlei-
ding van het onderzoek. Een aantal had proble-
men waarvoor zij hulp zochten. Ook dit bleek uit
het onderzoek: met een groep UNIFIL’ers, circa
15%, gaat het minder goed. Zij hebben proble-
men waar met klinische evaluatie mogelijk een
diagnose kan worden gesteld, bijvoorbeeld de
diagnose posttraumatische stress stoornis.
Ondanks dat de meeste UNIFIL’ers die hulp heb-
ben ontvangen voor uitzendingsgerelateerde pro-
blemen positief oordelen over deze ontvangen
hulp, is een deel van de militairen en veteranen

uitgesproken negatief over psychische hulpverle-
ning. Voor een deel zullen de klachten uitzen-
dingsgerelateerde problematiek betreffen die in
principe voor behandeling door de (militaire)
geestelijke gezondheidszorg in aanmerking komen.

8.5. Vervolgonderzoek 

Over lichamelijk onverklaarde klachten worden in
dit onderzoek geen uitspraken gedaan. De focus
van het onderzoek lag vooral op psychische pro-
blematiek, kwaliteit van leven en het zoeken van
professionele hulpverlening. Bij nieuw onderzoek
onder veteranen zouden lichamelijk onverklaarde
klachten zeker moeten worden gemeten. Een
ander onderwerp van aandacht voor vervolgonder-
zoek is de effectiviteit van behandelingen bij vete-
ranen. Tot op heden gebeurt dit niet in Neder-
land. Het is denkbaar dat sommige UNIFIL’ers
die in het verdere verleden een behandeling heb-
ben gehad, negatief waren over deze vorm van
hulp, omdat die niet of slechts deels aan hun ver-
wachtingen heeft voldaan. De professionele ont-
wikkeling van de militaire geestelijke gezondheids-
zorg in de afgelopen vijftien jaar heeft hun
negatieve beeld van de hulpverlening overigens
niet veranderd. Zij hebben deze immers niet 
ervaren. Desalniettemin zijn ook voor veteranen
‘evidence based’ behandelingen, volgens de laatste
inzichten, opportuun. 
In het UNIFIL-onderzoek schrijft eenderde van de
personen die in het afgelopen jaar met gezond-
heidsproblemen kampte deze toe aan de UNIFIL-
ervaringen. Aangezien er geen longitudinaal
onderzoek is verricht, kan niet worden aangetoond
dat dit klachten zijn die reeds tijdens de uitzen-
ding of vlak na terugkeer uit Libanon zijn ont-
staan. Ze wijzen echter wel op een chronisch
karakter. Dat klachten na uitzending lang kunnen
aanhouden, blijkt uit een studie van Hotopf en
collega’s (2004) die prospectief onderzoek verrich-
ten onder Golfoorlog-veteranen en controlegroe-



117

CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

pen. Ruim vier jaar na de eerste meting, vonden
zij een slechtere gezondheidstoestand bij Golfoor-
log-veteranen dan bij andere groepen. Met een
kleine groep Golfoorlog-veteranen ging het zowel
bij de eerste meting als vier jaar later slecht. De
klachten waren niet verbeterd, noch verslechterd.
Vooral de onveranderlijkheid, de chroniciteit van
de klachten viel op. Longitudinaal onderzoek bij
veteranen verdient dus de aanbeveling. 

8.6. De ervaringen in een notedop

Tijdens vredesmissies kunnen uitgezonden militai-
ren aan een breed scala aan gebeurtenissen worden
blootgesteld. Van positieve ervaringen, zoals het
verstrekken van humanitaire hulp, tot mogelijk
traumatische gebeurtenissen, zoals het onder schot
gehouden worden. Deze uitzendervaringen heb-
ben niet louter negatieve gevolgen voor de gezond-
heid. In lijn met eerder onderzoek onder vetera-
nen (Weisaeth, 1990; Bramsen et al., 1997; Britt,
Adler & Bartone, 2001) rapporteren de 
UNIFIL’ers uit het huidige onderzoek dat hun uit-
zendervaringen hun horizon hebben verbreed, dat
ze tijdens de uitzending volwassener zijn geworden
en dat de uitzending een betekenisvolle periode in
hun leven is geweest. Driekwart geeft tevens aan
dat zij trots zijn op hun inzet tijdens de uitzending. 
Ondanks de toegenomen zorg rondom uitzendin-
gen en de verbeterde zorg voor veteranen heeft
deelname aan vredesmissies voor een minderheid
van de militairen ongunstige gevolgen voor hun
gezondheid. Dit was zo na UNIFIL, en is zo na
recentere operaties. Het UNIFIL-onderzoek laat
zien dat een uitzending niet gauw vergeten is en
dat de gevolgen voor een relatief kleine groep lang-
durig en ingrijpend kunnen zijn. Dit verdient aan-
dacht en tegelijkertijd is het goed vast te stellen
dat de meeste veteranen geen negatieve gevolgen
ervaren, tevreden zijn met de hulpverlening en een
positieve indruk overhouden aan een betekenis-
volle periode.

8.7. Aanbevelingen

Veteranen in het vizier houden

Een deel van de UNIFIL’ers ervaart langdurige,
ernstige gezondheidsklachten die sommige van
hen toeschrijven aan hun uitzendervaringen meer
dan vijfentwintig jaar geleden. Uitzendingsgerela-
teerde problematiek verdwijnt dus niet bij ieder-
een vanzelf en binnen een bepaald tijdsbestek. Het
is daarom belangrijk dat er langdurige aandacht en
zorg voor veteranen is. 

Geestelijk gezondheidszorg moet scherpschieten
op adaptatieperiode 

Een moeizame adaptatieperiode in het eerste jaar
na terugkomst met lichamelijke of psychische 
problemen kenmerkt UNIFIL’ers met huidige
gezondheidsklachten. Vroegtijdige erkenning van
problemen in de adaptatieperiode – onder andere
door de militair/veteraan en de partner – kan bij-
dragen aan het voorkomen van latere klachten.
Het vroegtijdig signaleren van problemen, waarna
adequate professionele ondersteuning kan worden
aangeboden is ook een belangrijke taak van de
(militaire) geestelijke gezondheidszorg.

Geef alle veteranen een hulpverleningskompas 

Een deel van de UNIFIL’ers weet niet precies waar
zij hulp voor uitzendingsgerelateerde psychische
problemen kan krijgen. Ook hebben sommige
UNIFIL’ers, mogelijk gebaseerd op oude ervarin-
gen, negatieve meningen over deze vorm van zorg.
De geestelijk gezondheidszorg voor veteranen
moet duidelijk maken wat zij veteranen te bieden
heeft voor uitzendingsgerelateerde problematiek
en waar de verschillende soorten hulp te halen
zijn. Daarbij hoort ook het verbeteren van het
bewustzijn (bij veteranen en hun omgeving) dat
uitzendingen bij sommigen kunnen leiden tot psy-
chische en of lichamelijke klachten. 
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Kennis als basiskamp

Epidemiologisch onderzoek kan bijdragen aan een
verdieping van de huidige kennis over het verloop
van de gezondheid van uitgezonden militairen.
Dit is met name van belang wanneer het gaat om
het identificeren van factoren die als oorzaak kun-
nen worden aangemerkt voor het ontstaan van
gezondheidsproblemen en voor de chroniciteit van
deze klachten. Prospectief en longitudinaal onder-
zoek moet mogelijk blijven. Hierdoor kunnen we
meer te weten komen over de ontwikkeling en het
verloop van klachten. Die kennis kan worden
benut voor preventie en signalering, alsmede bij
vroegtijdige behandeling. Het is belangrijk dat
deze kennis niet beperkt blijft tot de specialistische
militaire hulpverlening. Gezien het (grotere)
gebruik van de civiele gezondheidszorg door vete-
ranen dient de opgedane kennis ook verspreid te
worden onder hulpverleners in de reguliere geeste-
lijke gezondheidszorg (deskundigheidsbevorde-
ring).

Hand in hand kameraden

Het commentaar dat respondenten aan de vragen-
lijsten hebben toegevoegd toont het belang van
kameraadschap en het samen terugkijken op de
uitzending aan. Dit onderstreept de waarde van
gezamenlijke activiteiten voor veteranen. Het is
belangrijk dat defensie deze blijft faciliteren.

Registratiedrill

Het grootste struikelblok in het onderzoek bleek
de incompleetheid en twijfelachtigheid van de
diverse adresbestanden. De veteranenpasadmini-
stratie bevat, hoewel actueel en in de loop der
jaren steeds beter aangevuld, geen complete regi-
stratie van alle Nederlandse veteranen. Dit maakte
het samenstellen van een representatieve groep
UNIFIL’ers voor onderzoek erg moeilijk. Een
actuele en complete veteranenadministratie is
zowel voor onderzoeksredenen als voor een actieve
zorg voor veteranen onontbeerlijk. Met een goede
veteranenadministratie blijft contact mogelijk.
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Vredesoperaties waren tot het einde van de Koude
Oorlog een betrekkelijk marginaal verschijnsel in
de wereldpolitiek. De beide grote mogendheden
tolereerden vredesoperaties van de Verenigde
Naties (VN) slechts voorzover ze daar zelf baat bij
hadden. VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld
probeerde binnen deze smalle marges ‘zijn’ wereld-
organisatie rond 1960 toch wat meer militaire
slagkracht te geven. Hij introduceerde de UN
standby forces: een ‘pool’ van parate nationale 
contingenten waaruit de VN naar believen en op
afroep kon putten. Nederland stelde daarvoor in
1965 onder meer een compleet paraat pantser-
infanteriebataljon van de Koninklijke Landmacht
(KL) beschikbaar: 44 Pantserinfanteriebataljon 
(44 Painfbat) ‘Johan Willem Friso’ uit Zuidlaren.

Naarmate de jaren voortschreden waarin de
VN geen gebruikmaakte van het Nederlandse aan-
bod, verdween de mogelijke deelname aan een vre-
desoperatie ver op de achtergrond. Eind 1978
benaderde de VN Nederland echter voor deelna-
me aan de United Nations Interim Force In
Lebanon (UNIFIL) in Zuid-Libanon. Deze vre-
desoperatie was ingesteld in maart 1978, kort
nadat Israël met een grote invasie had geprobeerd
een eind te maken aan Palestijnse guerrilla-acties
vanuit het sinds 1975 door een burgeroorlog
geteisterde Libanon. De vredesmacht UNIFIL
werd – naast het toezien op de Israëlische terug-
tocht – opgezadeld met twee zeer ambitieuze doel-
stellingen: enerzijds het bewaken van de vrede en
veiligheid in Zuid-Libanon, anderzijds het moge-
lijk maken van herstel van het gezag van de Liba-
nese regering in het zuiden van het land.

Binnen een paar maanden bleek dat UNIFIL
het ambitieuze mandaat nauwelijks kon uitvoeren.
Vele tientallen strijders van de Palestinian Libera-
tion Organisation (PLO) en linkse strijders –

Armed Elements in het verhullende VN-jargon –
bewoonden nota bene kampen in het UNIFIL-
gebied. Bovendien sneed een PLO-enclave rond de
havenstad Tyrus (de zogenoemde Tyre Pocket) een
groot deel van de UNIFIL-zone af van de kust. De
blauwhelmen konden zelfs niet eens tot aan de
Israëlisch-Libanese grens komen. Israël creëerde
namelijk bij zijn terugtocht een bufferzone ten
noorden van die grens en installeerde daar de De
Facto Forces (DFF) van de Libanese majoor Saad
Haddad.

Dutchbatt naar Zuid-Libanon

Dat UNIFIL als ‘mission impossible’ gold, was
eind 1978 ook in Nederland bekend. Nederland
kon echter, zo vond vooral het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, niet zomaar terugkomen op zijn
standby-aanbod van de jaren zestig. Weigering zou
het internationale prestige van Nederland ernstig
schade toebrengen. Ondanks allerlei door het
Ministerie van Defensie en de landmacht opge-
voerde (praktische) bezwaren maakte de regering
dus op 12 januari 1979 bekend dat 44 Painfbat
aan UNIFIL zou gaan deelnemen. Tot het vertrek
resteerden nog geen twee maanden. Voor de KL
stond één ding voorop: de aankomende UNIFIL-
militairen moesten gewoon hun NAVO-gevechts-
opleiding doorlopen. De landmacht vond sowieso
dat een goed getrainde NAVO-gevechtssoldaat al
voor negentig procent een goede VN-blauwhelm
was. Dat uitgangspunt resulteerde in een oplei-
dingsprogramma dat meer op gevechtstaken
(‘groen’) gericht was dan op het werk als VN-
vredessoldaat (‘blauw’).

Het uitzendbesluit van 12 januari veroorzaakte
meer politieke en maatschappelijke ophef dan de
regering verwachtte. De gepikeerde Tweede Kamer

Bijlage A: UNIFIL in vogelvlucht 
(door drs. C.P.M. Klep) 
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voelde zich voor het blok gezet, terwijl het toch
om een beladen onderwerp ging. De regering ont-
zenuwde deze lastige kwestie door snel te beloven
dat ze voortaan in soortgelijke gevallen de Tweede
Kamer vooraf zou raadplegen. Maar er speelden
nog meer gevoelige kwesties. Slechts een deel van
44 Painfbat had een vrijwilligersverklaring voor
VN-dienst getekend. Veel van de dienstplichtigen
hadden vooral gekozen voor de eenheid in Zuid-
laren, omdat ze dan dichtbij hun eigen woonplaats
gelegerd lagen. De regering verzekerde daarop dat
zo weinig mogelijk militairen onder dwang naar
Zuid-Libanon zouden gaan. Uiteindelijk zou de
eerste ‘slag’ van ruim achthonderd UNIFIL’ers
ongeveer 150 onvrijwillige dienstplichtigen tellen.
Voor alle volgende rotaties waren voldoende vrij-
willigers beschikbaar.

Nederland maakte verder kennis met het feno-
meen van de verontruste achterban. Negatieve
berichten over UNIFIL, de risico’s van inzet in het
door geweld geteisterde Libanon en de beperkte
voorbereiding van 44 Painfbat wakkerden de
onrust onder familie en geliefden aan. Het protest
vanuit de achterban kreeg vooral vorm in het
Comité Verontruste Ouders. Het kabinet wist ook
deze kritiek te pareren, onder andere via de
oprichting van een Contactbureau UNIFIL dat 24
uur per dag bereikbaar was voor informatie.
Bovendien, zo sprak de regering geruststellend,
stemden alle partijen in Zuid-Libanon in met de
komst van het Nederlandse UNIFIL-bataljon. Dat
was overigens maar de vraag. Ons land had bij
sommige partijen nooit navraag gedaan en Israël
zat bepaald niet op de Nederlandse blauwhelmen
te wachten.

Robuuste uitrusting, uitgekleed mandaat

De regering besloot het bataljon, plus enkele tien-
tallen militairen voor de UNIFIL-staf in Naqoura,
in eerste instantie voor een jaar dienst in Zuid-
Libanon aan te bieden. Op 14 maart 1979 nam
Dutchbatt de zone van het vertrekkende Franse

UNIFIL-infanteriebataljon over. Het bataljonsvak
was ongeveer vijftien bij acht kilometer groot. In
het westen lag een smalle kuststrook met planta-
ges, de rest was grotendeels rotsachtig met diepe
drooggevallen rivierbeddingen (wadi’s) die prima
infiltratieroutes vormden. Als overal in Zuid-
Libanon waren de inwoners arm en ontbrak het
aan een goede infrastructuur.

Het ruim 800 man sterke Dutchbatt was de
meest robuust uitgeruste UNIFIL-eenheid. Het
bataljon beschikte onder andere over YP-408
pantserwielvoertuigen, TOW-antitankwapens en
zware mortieren. Maar hoe fors de geweldsregels
(rules of engagement) op papier ook waren, in de
praktijk draaide alles om het behoud van de neu-
traliteit door terughoudendheid en zichtbaarheid.
De blauwhelmen waren in hun witgeschilderde
posten en voertuigen kwetsbaar voor beschietin-
gen, gijzelingen en wraakacties. Dat gold vooral
voor de geïsoleerde Nederlandse posten in het
DFF-gebied. Dutchbatt, dat het bataljonsvak via
observatieposten, roadblocks en patrouilles moest
bewaken en beveiligen, onderschepte met enige
regelmaat strijders die in Israël aanslagen wilden
plegen. Die mochten na aanhouding naar hun
thuisbases terugkeren, wapens en explosieven wer-
den door de blauwhelmen weer aan de eigenaar
teruggegeven. De vredesmacht maakte zelden
gebruik van wapens bóven het kleinkaliber-niveau.
De Nederlanders beantwoordden geweer- en
mitrailleurvuur min of meer consequent met
ongeveer evenveel waarschuwingsschoten. Dat had
meestal een tijdje effect. Inzet van zwaardere
wapens mocht alleen na toestemming van de force
commander. Die gaf zelden toestemming.

Ook uitrusting en organisatie leverden proble-
men op. De landmacht wilde dat Dutchbatt zoveel
mogelijk een organiek NAVO-pantserinfanterie-
bataljon bleef. De complexe organisatie en zware
uitrusting maakten het VN-werk echter niet een-
voudiger. Ten eerste openbaarde zich al snel een
tekort aan infanteristen. De UNIFIL-taak vereiste
veel ‘voetsoldaten’, vooral om 24 uur per dag het
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netwerk aan posten te bemannen en patrouilles te
lopen. De KL paste daarom na enkele maanden de
organisatiestructuur aan om zestig extra infanteris-
ten vrij te maken. Ten tweede leed het materieel
erg onder het klimaat, het intensieve gebruik op
de slechte wegen en de slordigheid van de gebrui-
kers. Van de voertuigen was vaak meer dan de
helft niet inzetbaar.

De regering zegde Dutchbatt in eerste instantie
dus toe voor een jaar. Vredesoperaties ontwikkelen
echter vaak een eigen dynamiek: weggaan wordt
langzaamaan lastiger dan blijven. De operationele
problemen mochten dan groot zijn, de politieke
en praktische bezwaren van een eenzijdig vertrek
waren nóg groter. Nederland zou dan stevig
gezichtsverlies oplopen, zo luidde steevast het
argument van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Daarnaast zou de lokale bevolking een
ongewis lot tegemoet gaan. In Nederland ontstond
daarom al snel een consensus dat Dutchbatt meer-
dere jaren in Zuid-Libanon zou blijven. Dat van
het oorspronkelijke UNIFIL-mandaat weinig
terechtkwam, werd min of meer ingecalculeerd.
Incidenten met de lokale partijen waren aan de
orde van de dag. Het Israëlische leger schroomde
niet acties in UNIFIL-gebied uit te voeren. Veel
Nederlandse militairen merkten dat hun aanvan-
kelijke sympathie voor underdog Israël omsloeg in
irritatie over het soms brute en ‘arrogante’ gedrag
van de Israëlische militairen.

Ervaringen van Nederlandse blauwhelmen 

De persoonlijke ervaringen van de Nederlandse
blauwhelmen in Zuid-Libanon hingen natuurlijk
sterk af van de functie, de locatie en de lengte van
de uitzending. Sommigen maakten ernstige inci-
denten mee, anderen vonden hun tijd in Libanon
vooral saai. In Naqoura en bij het bataljonshoofd-
kwartier in Haris heerste meer een kazernesfeer
dan op de primitievere en lastig bereikbare buiten-
posten. Haast iedereen stelde wel vraagtekens bij
het precieze nut van UNIFIL. Maar de eerste zorg

van de militairen betrof toch vooral de dagelijkse
beslommeringen, zoals dienstroosters, eten of ver-
lof. Deze eisten meer aandacht dan hogere idealen
als het welslagen van UNIFIL of het bevorderen
van de wereldvrede.

De verhouding met de lokale bevolking laat
zich evenmin gemakkelijk onder één noemer
vangen. De bevolking in Zuid-Libanon was over-
wegend traditioneel-sjiitisch en – hoewel meestal
vriendelijk en dankbaar voor de bescherming en
(medische) hulp – betrekkelijk afstandelijk en niet
genegen veel informatie los te laten. Dutchbatt
probeerde onder meer via ‘sociale patrouilles’ enig
contact met de lokale bevolking te krijgen. Het
theedrinken (sjaien) was daarvan een vast onder-
deel. Maar door de taal- en cultuurkloof bleven
die contacten betrekkelijk oppervlakkig. Het was
de UNIFIL’ers sowieso expliciet verboden intieme
relaties met lokale meisjes of vrouwen aan te gaan,
mede vanwege het risico van eerwraak. De
(onder)officieren onderhandelden – in hun ogen –
vaak eindeloos met de lokale autoriteiten. Sommi-
ge Nederlandse militairen ergerden zich aan wat
zij als de ‘typisch Arabische mentaliteit’ zagen:
opvliegend, opportunistisch en irrationeel. Andere
militairen konden juist veel begrip opbrengen voor
die lokale cultuur en de overlevingskracht van een
bevolking die al jaren door oorlogsgeweld werd
getroffen.

De disciplinehandhaving varieerde per com-
mandant en per periode. De Nederlandse militair
deed voor wat betreft inzet en motivatie niet onder
voor de blauwhelmen van andere contingenten.
De meesten waren vrijwilligers, die terdege besef-
ten dat het VN-werk een bepaald disciplineniveau
en zekere inperkingen op hun grondrechten en de
werkomstandigheden noodzaakten. Dat sloot ech-
ter incidenten zeker niet uit. Begin 1980 bijvoor-
beeld beschoten enkele Nederlandse militairen in
het dorp Shama een lokale winkel, waar ze schul-
den hadden. Het kernprobleem was hoe de solda-
ten voortdurend operationeel ‘scherp’ te houden.
Het werk was vaak vermoeiend of saai. Met enige
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regelmaat dommelde iemand in tijdens de wacht.
Juist eentonigheid en onoplettendheid vergrootten
de kans op ongelukken. Tussen 1979 en 1985
kwamen door ongevallen en ziekte negen Neder-
landers om het leven. Voor de opvang en begelei-
ding na dergelijke en andere ingrijpende gebeurte-
nissen beschikten het Nederlandse bataljon over
enkele zorgverleners op medisch, psychisch en
geestelijk terrein.

Dutchbatt en Dutchcoy in bezet gebied

De vraag in hoeverre UNIFIL zin had, kwam
medio 1982 op scherp te staan. Israël viel namelijk
op 6 juni wederom Libanon binnen. Militair was
UNIFIL geen partij voor de Israëlische invasie-
macht en politiek ontbrak sowieso de wil om een
rechtstreeks gevecht aan te gaan. Dus moesten de
blauwhelmen lijdelijk toezien hoe Israël via de
VN-zone richting Beiroet trok, de Palestijnse guer-
rillastrijders voor zich uitdrijvend. UNIFIL kreeg
nieuwe ‘tijdelijke’ opdrachten die vooral neerkwa-
men op het beschermen van de lokale bevolking
en het verlenen van humanitaire hulp aan de tien-
duizenden vluchtelingen. Feitelijk werd de bewe-
gingsvrijheid van UNIFIL na juni 1982 bepaald
door het Israëlische leger. In Nederland laaide
daarom de discussie over het nut van verdere deel-
name aan UNIFIL weer op. Defensie wilde zo
spoedig mogelijk vertrekken. Dutchbatt slaagde er
redelijk in de DFF en een nieuwe pro-Israëlische
burgerwacht (LAUI’s: Locals Armed and Unifor-
med by Israel) in toom te houden. Maar als bezet-
tende macht had Israël het recht huiszoekingen te
doen, arrestaties te verrichten of pro-Israëlische
milities op te richten. UNIFIL kon slechts toekij-
ken als het Israëlische leger optrad tegen de bur-
gerbevolking.

Buitenlandse Zaken erkende het dilemma van
verdere UNIFIL-deelname, maar vreesde nog
steeds voor groot internationaal gezichtsverlies als
Nederland Dutchbatt zou terugtrekken. Buiten-
landse Zaken wilde de zaak liever nog een tijdje

aankijken. In juni 1983 ging het kabinet dan toch
overstag. De regering besloot Dutchbatt per medio
oktober 1983 terug te halen. De Tweede Kamer en
de media hadden in grote lijnen begrip voor het
terugtrekkingsbesluit. De reactie uit het buiten-
land en vooral van de VN was daarentegen uitge-
sproken negatief. Geschrokken besloot de regering
eind september alsnog een min of meer symboli-
sche aanwezigheid in Zuid-Libanon te handhaven:
de Dutch Infantry Company (DIC of Dutchcoy).
Buitenlandse Zaken zag Dutchcoy als een instru-
ment om het Nederlandse gezichtsverlies beperkt
te houden.

De nieuwe compagnie was een zelfstandige
infanterie-eenheid van circa 150 militairen. Ze
nam één van de compagniesvakken van Dutchbatt
over. Werkte Dutchbatt nog grotendeels met orga-
nieke spullen, nu zorgde UNIFIL voor het gros
van het materieel en het onderhoud van de com-
pagnie. Dat nam heel wat operationele knelpunten
weg. Israël bepaalde echter nog steeds de gang van
zaken. Haar DFF-pionnen in Zuid-Libanon ble-
ven met onvoorspelbaar gedrag veel ergernis
oproepen. Tegelijk maakte de Israëlische regering
duidelijk zo snel mogelijk uit het Libanese moeras
weg te willen. De poging een pro-Israëlische rege-
ring in Beiroet te installeren was mislukt en de
bezettingsmacht incasseerde bijna dagelijks slacht-
offers in de strijd tegen fanatieke islamitische groe-
peringen als Hezbollah.

Dutchcoy kreeg in de loop van 1985 steeds
meer last van aanslagen op de Israëlische bezet-
tingsmacht en de DFF. De islamitische strijders
hielden UNIFIL redelijk buiten schot, maar de
zenuwachtige Israëlische militairen en DFF’ers
reageerden op elke aanslag door in het wilde weg
honderden kogels af te vuren. Die raakten nogal
eens de Dutchcoy-posten, gelukkig zonder dodelijk
gevolg. Defensie bleef daarom aandringen op
beëindiging van de UNIFIL-deelname. De risico-
factor en de uitzichtloosheid van de missie gaven
uiteindelijk de doorslag. Begin oktober 1985 kon-
digde de regering aan Dutchcoy per 19 oktober te
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zullen terughalen. Zo eindigde na zeseneenhalf
jaar de Nederlandse deelname aan UNIFIL. De
situatie in Zuid-Libanon eind 1985 was niet veel
anders dan bij de aankomst van Dutchbatt in
maart 1979. De vredesmacht – nu zonder Neder-
landers – lag nog steeds ingeklemd tussen een
Israëlische veiligheidszone en onverzoenlijke anti-
Israëlische groeperingen. Het Libanese gezag was
even onbestaand als bij de start van UNIFIL.
Israël trok zich uiteindelijk pas in 2000 geheel uit
Libanon terug. Op het moment van schrijven
(voorjaar 2005) opereert de inmiddels verkleinde
UNIFIL-vredesmacht vooral als een waarnemers-
missie in het Israëlisch-Libanese grensgebied.
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AIH Afdeling Individuele Hulpverlening 

Koninklijke Landmacht

BNMO Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en 

dienstslachtoffers

CAP Centraal Aanmeldingspunt 

(van het Veteraneninstituut)

CMH Centraal Militair Hospitaal

DFF De Facto Forces

DIC Dutch Infantry Company

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder, fourth edition

FLO Functioneel Leeftijds Ontslag (bij militairen)

GBA Gemeentelijke Basis Administratie

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GOMS General Overseas Military Stressors

HKS Hogere Krijgsschool

HZS Hogere Zeevaartschool

JVO Jonge Veteranen Onderzoek

KIM Koninklijk Instituut voor de Marine

KL Koninklijke Landmacht

KMA Koninklijke Militaire Academie

KOC Kennis- en onderzoekscentrum 

(van het Veteraneninstituut)

MCS Mental Component Score

MDD Maatschappelijke Dienst Defensie

MGD Militair Geneeskundige Dienst

MHI Mental Health Index

MSD Militair Sociale Dienst

NAPS Negative Aspects of Peacekeeping Scale

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OR Odds Ratio

Painfbat Pantserinfanteriebataljon

PAPS Positive Aspects of Peacekeeping Scale

PCKO Post-Cambodja Klachten Onderzoek

PCS Physical Component Score

PLO Palestinian Liberation Organisation

PTSD Post Traumatic Stress Disorder

PTSS Posttraumatische stressstoornis

RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante 

Geestelijke Gezondheidszorg

SCC Sociale Coördinatie Commissie

SCL-90 Symptom Checklist-90

SD Standaard Deviatie

SDV Stichting Dienstverlening Veteranen

SF-12 Short Form Health Survey 12

SFOR Stabilisation Force

SIH Sectie Individuele Hulpverlening Koninklijke

Landmacht

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon

UNPROFOR United Nations Protection Force

UNTSO United Nations Truce Supervision 

Organisation

VN Verenigde Naties

WAO Wet Arbeids Ongeschiktheid

WHOQOL World Health Organisation Quality of Life

ZIL Zelfinventarisatielijst (voor PTSS)

Bijlage C: Lijst van afkortingen



128

Bijlage D: Illustratieverantwoording










