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Voorwoord 
 

Na het symbolische aantal van negen maanden kritisch denken, twijfelen, kiezen, meten, 

analyseren, rapporteren, schrijven, herschrijven, her-herschrijven… presenteer ik u met 

gepaste trots mijn thesis! Met deze thesis sluit ik een belangrijke periode van mijn leven af: 

het moment is aangebroken dat ik mijzelf doctorandus mag noemen (in ‘oude’ termen), 

oftewel: Master of Science. 

 

Het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee Michaela Schok van het Veteraneninstituut 

mij heeft begeleid waren voor mij een grote steun gedurende het tot stand komen van mijn 

onderzoek. Het was heel fijn om met haar van gedachten te kunnen wisselen, over zowel 

theorie als analyses als praktische zaken. Wanneer ik vast liep, wist zij de kluwen weer te 

ontwarren. Micky, bedankt! 

 

Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van het Veteraneninstituut. De periode rond de 

jaarwisseling dat ik daar vaak was, heb ik als gezellig ervaren. Ik werd behandeld als een 

collega, voelde me serieus genomen. Dat was een goed gevoel. Tegelijkertijd waren de 

mensen ook in voor een geintje, de Sinterklaaslunch op het Veteraneninstituut zal ik nooit 

vergeten… 

 

Toen ik in maart met mijn stage begon bij de Militaire Geestelijke Gezondheidzorg, en de 

data voor het onderzoek verzameld waren, ging de vaart uit het voortgangsproces van mijn 

thesis. Waarschijnlijk is dit heel herkenbaar voor alle afgestudeerden, ook ik heb daar wel 

moeite mee gehad. Gelukkig wist Rolf Kleber, mijn begeleider van de Universiteit van 

Utrecht, mij helder uit te leggen waar ik nog puntjes op de i kon zetten, zodat ik mijn verslag 

met een tevreden gevoel kon afronden. 

 

Ik kan zeggen dat ik met een goed gevoel terugkijk op deze periode, ik heb veel geleerd over 

zowel het doen van onderzoek, als over mijn eigen zwakke punten en juist kwaliteiten. 

 

Rest mij niets meer dan te zeggen: Succes met het lezen van mijn thesis. 

 

Oftewel: Voorwaarts, mars!  

 

 

M.H.A. Vermeer, juni 2009. 
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Samenvatting 

Wanneer gesproken wordt over de gevolgen van uitzendingen, komen partners van militairen 

niet zo snel ter sprake. Toch is voor te stellen dat zij een zekere mate van uitzendgerelateerde 

stress ondervinden: hun partner is tenslotte voor enkele maanden niet in het gezin aanwezig.  

Om meer kennis en begrip voor prikkelbaarheid bij veteranen, en voor de partners van 

veteranen te bewerkstelligen, is dit onderzoek gedaan. De samenhang tussen prikkelbaarheid 

en relatiesatisfactie bij SFIR-veteranen en hun partners werd nader onderzocht. Ook is 

gekeken of actieve of passieve gebeurtenissen tijdens uitzending voorspellend kunnen zijn 

voor de mate van prikkelbaarheid bij de veteraan, en de relatiesatisfactie van beide partners. 

Gegevens werden verzameld door middel van een vragenlijst die op internet ingevuld kon 

worden. De vragenlijst is samengesteld uit verschillende reeds bestaande vragenlijsten. 

Participanten werden per brief uitgenodigd tot deelname. 

Aan het onderzoek deden uiteindelijk 59 veteranen mee, waarvan 54 op het moment van 

invullen een vaste relatie hadden. 19 partners vulden de lijst in. 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat wanneer prikkelbaarheid sterk is toegenomen 

na uitzending, het inderdaad met ervaren relatiesatisfactie samenhangt.  Er is echter geen 

verschil in ervaren relatiesatisfactie tussen de beide partners. Verassend was, dat de partner de 

veteraan als prikkelbaarder beschrijft dan hij zelf doet. Mogelijk is het vermogen tot 

zelfinzicht van de veteraan enigszins verminderd na terugkeer van uitzending, of kunnen de 

partners de prikkelbaarheid als losstaand zien van de persoonlijkheid van de veteraan. 

Veteranen met partner zijn minder prikkelbaar dan veteranen zonder partner. Uit de analyses 

komt echter geen significant verschil, het kleine aantal veteranen zonder partner (N=5) zou 

hier reden voor kunnen zijn. 

Tot slot zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de hypothese dat passieve ervaringen meer 

met verhoogde prikkelbaarheid samenhangen dan actieve ervaringen. 
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1.  Inleiding 

 

Om verwoeste gebieden weer op te bouwen, of vrede en veiligheid te handhaven in gebieden 

van oorlog, worden Nederlandse militairen uitgezonden naar landen die hulpbehoeven. In 

vroeger jaren waren de meeste uitzendmissies bedoeld om mee te vechten in een oorlog om 

vrede af te dwingen (Korea, Joegoslavië), tegenwoordig zijn er vooral vredesoperaties. 

Hierbij staat het opbouwen van het land centraal, actuele voorbeelden hiervan zijn de missies 

in Afghanistan (ISAF),  Bosnië (EUFOR), en de missie die in dit onderzoek centraal staat, 

Irak (SFIR). De uitzendingen duren gemiddeld zes maanden, wat betekent dat de militair zich 

zes maanden in oorlogsgebied bevindt. Eenmaal weer terug in Nederland mag de militair zich 

veteraan noemen, hieronder vallen militairen die hebben gediend onder 

oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties, en die ondertussen de dienst hebben 

verlaten. Ook vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog en 

gouvernementsmarine mogen zich veteraan noemen (Veteraneninstituut, 2008). 

Volgens het Handboek Veteraan leven in Nederland leven momenteel 130.000 veteranen 

(Veteraneninstituut, 2008). Zij kunnen tijdens hun uitzending heftige dingen meemaken, zoals 

iemand vermoord zien worden, of kameraden die gewond zijn (Koenen, Stellman, 

Dohrenwend, Sommer, & Stellman, 2007). Deze gebeurtenissen kunnen, eenmaal weer terug 

in Nederland, verschillende problemen tot gevolg hebben.  

Hier is veel onderzoek naar gedaan. Zo vonden Koenen et. al. (Koenen, Stellman, Sommer & 

Stellman, 2008) dat veteranen uit de Vietnamoorlog risico liepen op een breed scala aan 

psychologische en sociale problemen. Hieronder vielen meer middelen gebruik, minder 

tevredenheid met het leven, meer gebruik maken van gezondheidsvoorzieningen, en meer 

niet-specifieke gezondheidsproblemen. Het is goed voor te stellen dat deze problemen invloed 

hebben op de gezinssituatie wanneer de militair eenmaal weer thuis is. 

Een ander onderzoek concludeerde dat onder meer depressie, middelen misbruik, angst, en 

posttraumatische stress stoornis (PTSS) tot de gevolgen van een uitzending kunnen behoren. 

(Killgore, Cotting, Thomas, Cox, McGurk, Vo, Castro & Hoge, 2008). Een posttraumatische 

stressstoornis ontstaat volgens de DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) na 

meemaken van een gebeurtenis die als zeer bedreigend ervaren wordt, en waarbij intense 

angst, hulpeloosheid en/of afschuw tot de reactie van de betrokkene behoord. De betrokkene 

heeft herbelevingen aan het trauma, zoals nachtmerries, of flashbacks. Daarnaast wordt actief 

geprobeerd de herinneringen aan het trauma te vermijden, door onder anderen gesprekken en 
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personen die eraan herinneren te ontlopen. Tot slot behoort een verhoogde prikkelbaarheid tot 

de klachten, die zich uit in woede-uitbarstingen, schrikreacties en slaapproblemen. 

Onder Nederlandse militairen en veteranen met een mogelijke PTSS, is de verhoogde 

prikkelbaarheid het meest frequent voorkomende criterium van PTSS (Schok, Mouthaan & 

Weerts, 2003). De hoeveelheid steun die uit het gezin komt is een grote voorspeller voor het 

ontwikkelen hiervan (Sadock & Sadock, 2003). Toch is er weinig onderzoek naar verhoogde 

prikkelbaarheid bij Nederlandse uitgezondenen en het effect daarvan op het gezin en de 

partner. Door meer kennis hierover te vergaren, kan het gezin mogelijk beter worden 

voorgelicht over hoe met de prikkelbaarheid om te gaan. Dit kan het behandelproces 

versnellen.  

Een respondent uit dit onderzoek verwoordt het mooi: “Ik ben inderdaad eerder geprikkeld 

dan "vroeger". Toen ik de brief voor het onderzoek aan mij vrouw doorgaf begon ze te lachen 

en vertelde ze dat ze het inderdaad herkende.”.  

 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre hangen bij veteranen prikkelbaarheid en 

de relatie met de partner invloed met elkaar samen?  

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn de volgende vijf onderzoeksvragen 

opgesteld, die in dit onderzoek beantwoord zullen worden: 

- Ervaren veteranen en hun partners dezelfde mate van relatiesatisfactie? 

- Ervaren veteranen met partner een lagere mate van prikkelbaarheid dan veteranen 

zonder partner? 

- Ervaren veteranen met verhoogde prikkelbaarheid (en hun partners) een lagere 

relatiesatisfactie dan veteranen zonder verhoogde prikkelbaarheid (en hun partners)? 

- Welke ingrijpende uitzendervaringen hangen meer samen met een verhoogde 

prikkelbaarheid, actieve ervaringen of passieve ervaringen? 

 

In dit onderzoek zullen deze vraagstelling en onderzoeksvragen worden beantwoord. In 

hoofdstuk 2 wordt relevante literatuur weergegeven; aan de hand van deze literatuur worden 

hypothesen geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksmethoden beschreven: de 

onderzoekspopulatie, de manier waarop de respondenten verworven zijn, welke 

onderzoeksinstrumenten gebruikt zijn en hoe de data verwerkt is. De resultaten van het 

onderzoek worden in hoofdstuk 4 beschreven. Conclusies en discussie komen in hoofdstuk 5 

aan bod. 
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2.  Theoretische achtergrond 

 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst waarbinnen dit onderzoek heeft plaats 

gevonden. 

Aandacht in de media voor de gevolgen van uitzending is er tegenwoordig genoeg. Deze 

berichten gaan met enige regelmaat over de negatieve effecten van de uitzending op de 

militair, of de slechte nazorg voor de militairen die vanuit Defensie geboden wordt. Vaak 

wordt aan het feit voorbijgegaan dat er meerdere factoren meespelen in het ontwikkelen van 

een posttraumatische stress stoornis, dat het niet alleen een kwestie is van slechte nazorg en 

nare ervaringen. Zo noemen Sadock en Sadock (2003) onder meer de aanwezigheid van 

eerder trauma, trekken van borderline persoonlijkheidsstoornis, of inadequate steun uit het 

gezin. Wanneer een militair geen steun krijgt bij verwerking van de uitzending, is het risico 

op een PTSS groter. Aandacht voor de gevolgen van de veranderingen bij de militair op het 

gezinsleven is er in de media vaak niet bij.  

Dit is een kwalijke zaak, want niet alleen de militair ondervindt de gevolgen van 

uitzendervaringen. Juist ook het gezin merkt veranderingen wanneer de militair weer thuis is. 

Dit blijkt uit onderzoek van Bramsen, Dirkzwager en Van der Ploeg (1997), waarbij ongeveer 

de helft van de veteranen vindt dat de uitzending invloed heeft gehad op het gezinsleven en de 

relatie met de partner. Een andere studie (Gimbel & Booth, 1994) toont aan dat het effect van 

oorlog op huwelijksproblemen onder anderen gemediëerd wordt door posttraumatische stress 

symptomen. Welke symptomen dat precies zijn, wordt niet duidelijk uit de studie. Dit 

onderzoek gaat hierop in, en onderzoekt of prikkelbaarheid van invloed is op de 

huwelijkstevredenheid van de veteraan en zijn partner. Dit om meer zicht te krijgen op de 

invloed van uitzendingen op de gezinssituatie. 

 

2.1  Prikkelbaarheid 

Wat wordt nu verstaan onder prikkelbaarheid? In 1985 merkten Snaith en Taylor op dat er 

veel over het concept ‘prikkelbaar humeur’ geschreven werd, maar dat er geen duidelijke 

definitie van was. Aan de hand van verschillende onderzoeken over dit onderwerp kwamen zij 

tot een definitie van prikkelbaarheid. Zij omschrijven het als een gevoelsstaat, 

gekarakteriseerd door verminderde controle over het humeur wat vaak resulteert in verbale of 

gedragsmatige uitbarstingen, hoewel dit humeur aanwezig kan zijn zonder observeerbare 

manifestatie. Het kan ervaren worden als korte episoden, of over langere tijd worden ervaren. 
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De ervaring van prikkelbaarheid is altijd onplezierig voor het individu, en bij uiterlijke 

manifestatie ontbreekt het ontladende effect van gerechtvaardigde woede-uitbarstingen.  

De omschrijving van prikkelbaarheid in de DSM-IV houdt meer in dan alleen een geprikkeld 

humeur. Ook een verhoogde waakzaamheid, slaapproblemen en schrikreacties vallen eronder. 

Dit onderzoek gaat niet verder in op deze aspecten, daar verwacht word dat de woede-

uitbarstingen het meest van invloed zijn op het gezinsleven. 

Andere benamingen die in onderzoeken naar prikkelbaarheid voor dit construct gebruikt 

worden zijn onder anderen hostiliteit (hostility) en boosheid (anger). In dit onderzoek worden 

deze constructen aangenomen als inwisselbaar voor het construct prikkelbaarheid. 

 

2.2  De relatie met de partner 

Deze veranderde gemoedstoestand na uitzending heeft logischerwijze gevolgen voor het 

gezinsleven van de veteraan. Zo rapporteren veteranen met PTSS en hun partners meer 

problemen in hun relatie dan veteranen zonder PTSD en hun partners (Riggs, Byrne, 

Weathers, & Litz, 1998). Guerrero, La Valley en Farinelli vonden dat de manier van het uiten 

van boosheid van invloed is op huwelijktevredenheid  (Guerrero, La Valley & Farinelli, 

2008). Data van 92 paren lieten zien dat wanneer mannen op een niet constructieve manier 

hun boosheid uiten (zoals bij prikkelbaarheid het geval is), zij vaker ontevreden met hun 

huwelijk zijn dan mannen die wel op een constructieve manier uiting geven aan hun boosheid. 

Ook resultaten uit een onderzoek van Beach, Martin, Blum en Roman (1993) laten zien dat 

negatieve vormen van interactie zoals geïrriteerd gedrag, agressief gedrag en 

miscommunicatie vier keer meer negatief effect heeft op de partnerrelatie dan de afwezigheid 

van positief gedrag. Volgens deze uitkomsten zou prikkelbaarheid dus een negatief effect 

hebben op de partnerrelatie. 

Daarnaast blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek van Beach et al. (1993) dat 

huwelijkssatisfactie een voorspeller kan zijn voor het niveau van negatief affect, zoals 

boosheid en depressie. Een hogere tevredenheid met de partnerrelatie voorspelt een mindere 

mate van deze negatieve affecten. Prikkelbaarheid lijkt dus niet alleen invloed te hebben op 

relatiesatisfactie, andersom zou dus ook het geval zijn.  

De partner zou de huwelijksrelatie door deze toegenomen boosheid als meer negatief kunnen 

ervaren, en een verminderde relatiesatisfactie hebben. Mogelijk geldt dit niet voor de 

veteraan. De ‘broaden-and-build’ theorie geeft hier een mogelijke verklaring voor. Deze 

theorie van Frederickson (2004) stelt namelijk dat positieve emoties het repertoire aan 

gedachten en emoties van een persoon verbreden. Negatieve emoties, zoals angst en boosheid, 



M.H.A. Vermeer                 De prikkelbare veteraan en zijn tevredenheid met de partnerrelatie  

 

 9 

vernauwen dit juist. Dit mechanisme kan nuttig zijn in situatie van oorlog, om zo genoeg 

energie te besparen om te vechten of te vluchten. Als de militair deze strategie gedurende 

enkele maanden gebruikt tijdens de uitzending, is het voor te stellen dat deze eenmaal thuis 

nog steeds gebruikt wordt. In verband met de relatie met de partner, zou de veteraan door de 

vernauwde waarneming deze relatie anders waarnemen dan de partner. Mogelijke negatieve 

emoties die gepaard gaan met PTSS (zoals woede-uitbarstingen, of angst) kunnen dit 

vernauwende effect versterken. Om die reden, en om te onderzoeken in hoeverre de broaden 

and build theorie in de praktijk van toepassing is, wil deze studie onderzoeken of veteranen en 

hun partners een verschillende mate van relatiesatisfactie ervaren.   

Het hebben van een partner kan een inhiberende factor zijn op aanwezige prikkelbaarheid, 

omdat de veteraan mogelijk beter over zijn ervaringen kan praten. Daarnaast lijkt de mate van 

prikkelbaarheid te dalen naarmate er een hoger niveau van relatiesatisfactie is. Daarom wordt 

verwacht dat veteranen met partner, een lagere prikkelbaarheid ervaren dan veteranen zonder 

partner. 

 

2.3  Oorlogservaringen 

Na het meemaken van traumatische gebeurtenissen neemt de mate van boosheid toe (Novaco 

& Chemtob, 2002). Ook verhoogt het het risico op huwelijksproblemen en instabiliteit in de 

relatie met de partner. Om te kijken of bepaalde kenmerken van gebeurtenissen tijdens 

uitzending een rol spelen in de huwelijksproblemen en prikkelbaarheid, wordt in dit huidige 

onderzoek verschil gemaakt tussen passieve en actieve geweldservaringen. Passieve 

geweldservaringen zijn ervaringen waarbij de militair toeschouwer is geweest van een 

gewelddadige gebeurtenis. Dit kunnen zowel dingen zijn die hij heeft gezien, als gehoord, 

geroken of gevoeld. Actieve geweldservaringen zijn ervaringen waarbij de militair zelf actie 

heeft ondernomen, zowel vrijwillig als per ongeluk. Voorbeelden hiervan kunnen zijn de 

vijand beschieten, of een gewonde maat verplegen.  

Volgens van der Ploeg en Defares (1982) ontstaat onder militairen de meeste frustratie 

wanneer er een aanval van een ander in de eigen richting gedaan wordt. Dat zou betekenen dat 

passieve ervaringen meer prikkelbaarheid opleveren. Mogelijk is het ontbreken van controle 

in zo’n situatie een factor die de situatie bedreigend maakt. Bij actieve ervaringen is deze 

controle meer aanwezig, verwacht wordt dat deze situaties dan ook als minder bedreigend 

ervaren worden. Daarnaast wordt verwacht dat de situaties die als meer bedreigend ervaren 

worden, meer prikkelbaarheid veroorzaken. 

 



M.H.A. Vermeer                 De prikkelbare veteraan en zijn tevredenheid met de partnerrelatie  

 

 10 

 

2.4  Hypothesen 

Naar aanleiding van bovenstaande literatuur zijn 5 hypothesen te formuleren, namelijk: 

� Prikkelbaarheid hangt positief samen met PTSS. 

� Veteranen met verhoogde prikkelbaarheid ervaren een lagere relatiesatisfactie dan 

veteranen zonder verhoogde prikkelbaarheid 

� Veteranen en hun partners ervaren een verschillende mate van relatiesatisfactie. 

� Veteranen met partner ervaren een lagere prikkelbaarheid dan veteranen zonder 

partner. 

� Passieve oorlogservaringen hangen meer samen met verhoogde prikkelbaarheid dan 

actieve oorlogservaringen. 
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3.  Onderzoeksmethoden 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Op 

deze manier kunnen meer mensen benaderd worden dan bij kwalitatief onderzoek. Een 

vragenlijst is hierbij een goed instrument, wat niet tijdsintensief is, weinig geld kost en veel 

mensen kan bereiken. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de steekproef, en de 

gebruikte instrumenten voor de vragenlijst. 

 

 3.1  Steekproef 

Het Veteraneninstituut te Doorn heeft een bestand met adressen van alle veteranen die bij hen 

een lidmaatschap hebben lopen. Uit dit veteranenpasbestand is een a-selecte steekproef van 

250 personen getrokken, die allen 2 jaar geleden uitgezonden zijn geweest in het kader van de 

SFIR (Stabilization Force Irak). Deze personen ontvingen per post een uitnodiging tot 

deelname aan het onderzoek. In deze uitnodiging stond een link naar de vragenlijst, die kon 

meteen worden ingevuld. Deze lijst was zowel voor de veteranen, als voor de partners van de 

veteranen. Een week later is een herinneringsbrief verstuurd. Hierin stonden enkele resultaten 

die tot dan toe bekend waren, en een herinnering tot deelname.  

 

Uiteindelijk hebben 86 mensen de lijst ingevuld. 8 respondenten werden verwijderd uit de 

analyse, omdat zij de lijst voor minder dan 25% hadden ingevuld. De overige 78 vragenlijsten 

zijn voor 100% ingevuld.  

Van deze 78 respondenten zijn 59 veteraan. 55 zijn man, 4 vrouw. Het gemiddelde 

geboortejaar is 1972, wat betekent dat de gemiddelde leeftijd van de veteranen in 2009 37 jaar 

is. 46% van de veteranen heeft kinderen.  

Meer algemene gegevens en uitzendgerelateerde gegevens zijn te vinden in bijlage 1. 

 

Partners 

19 respondenten zijn partner. Slechts één van hen is man. Het gemiddelde geboortejaar is 

1977, wat betekent dat de gemiddelde leeftijd van de partners in 2009 32 jaar is. De partners 

zijn significant hoger opgeleid dan de veteranen. Van de partners heeft 47% kinderen. Een 

verdere beschrijving van de partners is te zien in Bijlage 2. 
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 3.2  Instrumenten 

De vragenlijst 

De vragenlijst die samengesteld is voor dit onderzoek bestaat uit totaal 131 vragen. Voor de 

veteraan met partner zijn er 92 vragen, voor de veteraan zonder partner 81, en voor de partner 

van de veteraan zijn er 39 vragen opgesteld. De vragenlijst is samengesteld uit een aantal 

reeds bestaande vragenlijsten, en enkele aanvullende vragen. De aanvullende vragen betreffen 

demografische gegevens, en enkele gegevens omtrent de uitzending (zie bijlage 1). De andere 

vragen zijn opgesteld aan de hand van vragenlijsten over relatiesatisfactie, prikkelbaarheid, 

posttraumatische stress, en oorlogservaringen. 

    

Relatiesatisfactie 

Om de mate van tevredenheid met de relatie te meten, is de Relatiesatisfactie lijst van Buunk  

(1990) gebruikt. Deze lijst bestaat uit 8 items, die beantwoord worden op een 5 puntsschaal. 

Deze werd door zowel de veteranen, als de partners ingevuld. De auteur beoordeelt deze lijst 

als voldoende betrouwbaar (Buunk, 1990). 

 

Prikkelbaarheid 

Om de mate van prikkelbaarheid te meten, is gebruik gemaakt van de trait-schaal van de  Zelf 

Analyse Vragenlijst (van der Ploeg, Defares & Spielberger, 1982), afgekort ZAV. Deze lijst is 

de Nederlandse vertaling van de State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) die door 

Spielberger ontwikkeld is (Spielberger, Johnson, Russell, Crane, Jacobs & Worden, 1985). 

Deze STAXI meet twee vormen van woede: zogenaamde state anger, die verwijst naar de 

subjectieve emotionele staat van het voelen van boosheid, de toestand. De tweede vorm is de 

trait anger, dit houdt een predispositie voor woede in. De lijst bestaat uit tien items, die op een 

vierpunts-schaal naar mate van waarheid gescoord moeten worden. Een hogere score geeft 

meer prikkelbaarheid als dispositie aan.  

In dit onderzoek is gekozen voor slechts de trait schaal, aangezien het niet de bedoeling is een 

subjectieve emotionele staat te meten, maar meer een persoonlijkheidseigenschap. 

De lijst wordt in verschillende onderzoeken als goed beoordeeld (Bishop & Quah, 1998; 

Fassino, Pierò, Boggio, Piccioni, & Garzaro, 2002; Saigh, Yasik, Oberfield & Halamandaris, 

2007; Spielberger, 1988). Ook de Cotanbeoordeling is op bijna alle punten goed tot 

voldoende, zo zijn de begripsvaliditeit en betrouwbaarheid beoordeeld als goed. De 

criteriumvaliditeit is echter onvoldoende. 
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PTSS 

Om de mate van PTSS te meten, is gebruik gemaakt van de PTSS symptoom schaal (PSS). 

Dit is de Nederlandse versie van de PTSD symptom scale, die in 1993 ontworpen is door 

Edna Foa. Deze lijst omvat 17 items, die van 0 (nooit) tot 4 (erg vaak/altijd) gescoord dienen 

te worden, en is effectief gebleken om PTSD vast te stellen (Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 

2006; Coffey, Gudmundsdottir & Beck, 2006; Stieglitz, Frommberger, Foa & Berger, 2001). 

Volgens Foa is er sprake van PTSS als onder de genoemde symptomen minstens 1 

herbelevingssymptoom is, 3 vermijdingssymptomen en 2 arousalsymptomen. Deze moeten 

zijn aangegeven met minstens score 1 (soms) of hoger. In andere studies wordt een meer 

conservatieve drempel aangehouden, namelijk minstens score 2 (vaak; Engelhard, den Hout, 

Arntz, & McNally, 2002; Brewin, Andrews & Rose, 2000). Deze conservatievere drempel is 

ook in dit onderzoek aangehouden. 

 

Oorlogservaringen 

Om de verscheidene oorlogservaringen te meten werden twee schalen van de Deployment 

Risk and Resilience Inventory (DRRI; King, King, Vogt, Knight, & Samper, 2006) gebruikt, 

namelijk de combat- en postcombatschalen. Deze schalen meten de ervaringen van militairen 

tijdens de uitzending. In dit onderzoek is daar nog een factor aan toegevoegd, namelijk in 

welke mate de respondent de betreffende ervaring als bedreigend heeft ervaren. De twee 

schalen samen beslaan 30 items, die van 1 (niet bedreigend) tot 5 (zeer bedreigend) gescoord 

dienen te worden. Ook is er een optie ‘niet meegemaakt’. Betrouwbaarheid en validiteit van 

de DRRI zijn  onderzocht en als voldoende beoordeeld (King et. al., 2006). 

 

Uitzending 

Kenmerken van de uitzending werden aan het begin van de vragenlijst gemeten.  

Vragen die hierover gesteld werden hadden betrekking op de duur van de uitzending, de rang 

tijdens uitzending, de tijd verstreken na uitzending, het krijgsmachtdeel waarin betrokkene 

functioneerde en of hij/zij destijds al vaker uitgezonden was geweest. 

 

Relatie 

Ook werden kenmerken van de relatie gevraagd, zowel aan de partner als aan de veteraan. 

Deze vragen gingen over het aanwezig zijn van de relatie tijdens uitzending, of er sprake was 

van samenwonen en de duur van de relatie. 



M.H.A. Vermeer                 De prikkelbare veteraan en zijn tevredenheid met de partnerrelatie  

 

 14 

 

Deze vragenlijsten zijn met het programma Netquestionnaires (2007) tot één vragenlijst 

samengesteld. Via dit programma werd de vragenlijst ook aangeboden aan de deelnemers van 

het onderzoek. 
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4.  Resultaten 

 

Om de betrouwbaarheid van de schalen te meten, is Cronbach’s alpha berekend. Het betreft 

de volgende schalen: PTSS, prikkelbaarheid voor en na van zowel partners als veteranen, de 

relatiesatisfactie van zowel partners als veteranen en de actieve en passieve 

oorlogservaringen. Cronbach’s alpha wordt geacht minstens .60 te zijn wil de schaal 

betrouwbaar zijn. 

Uit de analyse bleek dat de alpha voor relatiesatisfactie hoger was dan .85. Voor de overige 

schalen (prikkelbaarheid voor uitzending, prikkelbaarheid na uitzending, prikkelbaarheid 

gemeten door partner, actieve oorlogs ervaringen, passieve oorlogservaringen en ptss) bleek 

de alpha hoger te zijn dan .90. De schalen zijn dus betrouwbaar. 

Echter, normaal verdeeld bleek er niet één. Om deze reden zijn de gebruikte testen in dit 

onderzoek de non-parametrische testen, zoals de Mann-Whitney-U-test, en de Kruskal-Wallis 

test.    

 

4.1  De hypothesen. 

De resultaten van de analyses die gemaakt zijn aan de hand van de vooraf opgestelde 

hypothesen, worden nu besproken. 

 

Hypothese 1: Prikkelbaarheid hangt positief samen met PTSS. 

Deze hypothese werd getoetst door middel van de Pearson correlatie coëfficiënt. Als deze 

significant positief bevonden zou worden, kan de hypothese worden aangenomen. De 

correlatie tussen prikkelbaarheid en PTSS is r =.64, dat wil zeggen dat prikkelbaarheid 

positief samenhangt met PTSS. Een hogere prikkelbaarheid voorspelt een hogere score op 

PTSS en andersom. 

Het verhoogde arousal cluster van de PSS heeft een hogere samenhang met prikkelbaarheid 

na uitzending (r = .69, p < .01) dan prikkelbaarheid vóór uitzending (r = .39, p < .01). De 

correlatie van prikkelbaarheid na uitzending met de overige PTSS-clusters (vermijding en 

herbeleving) is voor vermijding r=.62 (p <.01), en voor herbeleving r = .49 (p = <.01). Met 

prikkelbaarheid vóór uitzending correleert het cluster herbeleven niet. De PTSS-clusters 

vermijden (r = .32, p<.05) en verhoogde arousal (r = .39, p <.01) correleren echter wel met 

prikkelbaarheid vóór uitzending 
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Veteranen beschrijven zichzelf als minder prikkelbaar voor uitzending (M= 4.05, SD = 4.11) 

in vergelijking met de toestand na uitzending (M = 7.17, SD = 7.36 ) (Z = -4.002, p<.005). Dit 

komt overeen met de mening van de partners. Zij beschrijven hun uitgezonden partner ook als 

meer prikkelbaar na uitzending (M = 11.16, SD = 8.16) in vergelijking met de toestand vóór 

uitzending (M = 5.6, SD = 5.12) (Z = -.2678, p <.05).  

 

Hypothese 2: Veteranen met verhoogde prikkelbaarheid ervaren een lagere relatiesatisfactie 

dan veteranen zonder verhoogde prikkelbaarheid 

Bij 36% van de veteranen is er volgens zelfrapportage geen verandering waar te nemen in 

prikkelbaarheid voor en na uitzending. Bij 15% is er zelfs een zeer lichte daling. De overige 

51% van de veteranen rapporteren een toename van prikkelbaarheid na uitzending. De 

gemiddelde toename is 3.15 punten op de ZAV (SD = 5.5). 

De invloed van prikkelbaarheid op relatiesatisfactie lijkt pas op te spelen bij een hoge mate 

van prikkelbaarheid. In SPSS zijn drie groepen gemaakt (lage prikkelbaarheid, gemiddelde 

prikkelbaarheid, hoge prikkelbaarheid) op basis van de normaalverdeling (functie ‘bin”). 

Wanneer deze drie groepen bekeken worden wat betreft relatiesatisfactie, is te zien dat tussen 

de lage groep en de gemiddelde groep geen verschil gevonden is (Chi-square = -159, p = 

.690). De groepen met gemiddelde en hoge prikkelbaarheid verschillen echter wel in 

relatiesatisfactie (Chi-square = 9.702, p <.005), evenals de lage en de hoge groepen (Chi-

square = 9.702, p <.005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 3: Veteranen en hun partners ervaren een verschillende mate van 

relatiesatisfactie. 

De ervaren relatietevredenheid van zowel partners als veteranen ligt dicht bij elkaar (voor 

veteranen M = 26,5, SD = 4,23; voor partners M = 26,2, SD = 5.49). Er is dan ook geen 

Tabel 4.3: De gemiddelde relatiesatisfactie van de drie groepen prikkelbaarheid 

  

Relatiesatisfactie 

  N Mean SD 

Laag 21 26 6.9 

Middel 19 28 3.2 

Prikkelbaarheid na uitzending 

Hoog 14 23 5.0 
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significant verschil gevonden tussen de twee groepen wat betreft mate van relatiesatisfactie 

(U = 458.500, p >.05). 

 

Hypothese 4: Veteranen met partner ervaren een lagere prikkelbaarheid dan veteranen 

zonder partner. 

Veteranen met partner (N = 54) rapporteren een prikkelbaarheid van M = 7 (SD = 7.1), terwijl 

veteranen zonder partner (N = 5) gemiddeld M= 12 (SD= 8.8) scoren op prikkelbaarheid. 

Hoewel dit een aanzienlijk verschil is, is dit niet significant (U = 88.00, p >.213).  

 

Hypothese 5. Passieve ervaringen hangen meer samen met verhoogde prikkelbaarheid dan 

actieve ervaringen. 

Er is bij beide schalen geen significante correlatie gevonden met ervaren prikkelbaarheid.  

In Tabel 4.8 is te zien dat veteranen die zowel weinig actieve als passieve ervaringen 

meegemaakt hebben, niet meer of minder prikkelbaar zijn dan veteranen die beide ervaringen 

wel hoog frequent hebben meegemaakt. Ditzelfde geldt voor relatiesatisfactie: de frequentie 

van ervaringen heeft geen invloed op relatiesatisfactie. De hypothese kan dus niet worden 

aangenomen. 

 

 

Tabel 4.8: Gemiddelde prikkelbaarheid en relatiesatisfactie per mate van frequentie in ervaringen 

meegemaakt 

 Ervaringen  

 

Lage 

frequentie 

actief en 

passief (n= 

40 ) 

Hoge 

frequentie 

actief  (n= 3 ) 

Hoge 

frequentie 

passief (n= 7 ) 

Hoge 

frequentie 

actief en 

passief (n= 4 ) 

Chi-

square 
p 

Prikkelbaarheid M = 8 M = 2 M = 5 M = 9 3.1 .376 

Relatiesatisfactie M = 26 M = 30 M = 25 M = 24 2.082 .556 
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4.2  Overige resultaten. 

Naast de analyses ter toetsing van de hypothesen, zijn er andere analyses gemaakt. De 

resultaten die hieruit voortkwamen, worden nu besproken. 

 

Prikkelbaarheid. 

De mate van prikkelbaarheid vóór uitzending correleert met de mate van prikkelbaarheid ná 

uitzending: r = .68. Dat betekent dat veteranen die zichzelf voor uitzending als meer 

prikkelbaar beoordelen, zich na uitzending ook als meer prikkelbaar beoordelen dan veteranen 

die zich voor uitzending als minder prikkelbaar beoordelen. 

Ook kwam uit verdere analyses naar voren dat partners hun veteraan als meer prikkelbaar 

omschrijven dan de veteranen zelf doen (Tabel 4.4).  

 

Tabel 4.4: Verschil in beschrijving van prikkelbaarheid tussen veteranen en partners 

Veteranen (n=59)    Partners (n=19) 
 

M SD M SD 

U p 

Prikkelbaarheid bij 

veteraan na uitzending 
7.17 7.36 11.16 8.16 385.5 .041 

 

Relatiesatisfactie 

De PTSS-totaalscore correleert significant met relatiesatisfactie, r = -.30 (p <.05). Ook het 

hebben van kinderen correleert in die mate significant met relatiesatisfactie, namelijk r = -.30 

(p <.05). Klachten die passen bij de DSM-criteria van PTSS, en het hebben van kinderen, 

hebben dus een negatieve invloed op relatiesatisfactie. 

 

Oorlogservaringen 

Hoewel de beide soorten oorlogservaringen (actief en passief) geen relatie hebben met 

prikkelbaarheid, zijn er verdere analyses gedaan met de gegevens van deze schalen. 

Zo is er getoetst of er verschil is in ervaren dreiging tussen beide schalen. Dit is gedaan met 

de Wilcoxon Signed Ranks Toets. Er is hierin een significant verschil gevonden, waarbij 

passieve ervaringen als meer dreigend ervaren werden. De passieve ervaringen werden echter 

ook frequenter gerapporteerd.  
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Met de oorlogservaringen zijn, naast analyses per schaal, ook analyses op itemniveau 

gemaakt. In de onderstaande Tabel is een overzicht weergegeven van de vijf meest genoemde, 

en vijf minst genoemde gebeurtenissen die de veteranen op uitzending meegemaakt hebben.. 

 

Deze Tabel heeft grote overeenkomsten met het overzicht (Tabel 4.7) waarin de vijf meest, en 

vijf minst bedreigende situaties beschreven staan. 

Tabel 4.5: Verschillen tussen actieve en passieve ervaringen 

 Ervaringen  

 Actieve Passieve Z p 

Ervaren dreiging 

(M) 

22.55 28.85 -3.691 .000 

Frequentie (M) 13 16 -4.876 .000 

Tabel 4.6: Frequentie van ervaringen 

Meest frequent Frequentie  Minst frequent Frequentie 

1. Mensen bedelen om voedsel 55  1. Dode lichamen van 

Nederlanders gezien 

24 

2.  Op gevechtspatrouilles of 

missies geweest 

46  2. Ik ben gewond of mishandeld 

tijdens een gevecht  

24 

3.  Vijandig vuur van kleine 

wapens 

45  3. Betrokken bij het ruimen van 

dode lichamen 

25 

4.  Mijnen en valstrikbommen 

tegengekomen 

40  4. Ik weet of denk dat ik iemand 

gedood heb tijdens een gevecht 

26 

5. Burgers gezien nadat ze 

gewond waren 

38  5. Gewonde lichamen van 

Nederlanders gezien 

26 

Tabel 4.7:  Gemiddelde ervaren bedreiging per gebeurtenis 

Meest bedreigend M N  Minst bedreigend M N 

1. Mensen bedelen om 

voedsel 

3.16 55  1. Ik ben gewond of 

mishandeld tijdens een 

gevecht 

1.08 24 

2.  Op gevechtspatrouilles of 

missies geweest 

2.91 46  2. Betrokken bij he 

ruimen van dode 

1.24 25 
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1=niet bedreigend tm. 5 = zeer bedreigend 

 

Opmerkingen aan het eind van de vragenlijst. 

Aan het einde van de vragenlijst kregen deelnemers de mogelijkheid om op- of aanmerkingen 

te plaatsen naar aanleiding van het onderzoek. Een aantal keer gaf de respondent aan dat in 

het gedrag van de veteraan inderdaad meer gespannen is dan voor de uitzending.  

Een andere opmerking was dat vaak wordt gedacht dat enkel de daadwerkelijke 

gevechtssituaties aanleiding vormen voor spanning of problemen na een uitzending. Juist de 

continue waakzaamheid die na een aantal maanden wegvalt wordt echter ook een duidelijke 

aanleiding gegeven. 

Een veteraan meldt het gevoel van veiligheid door volledige bewapening soms te missen. 

Hierdoor heeft hij soms moeite om niet fysiek op conflictueuze situaties te reageren. 

Daarnaast wordt door drie respondenten aangegeven dat hun uitzending naar Afghanistan 

indrukwekkender is geweest dan de uitzending naar Irak.  

lichamen 

3.  Vijandig vuur van kleine 

wapens 

2.8 45  3. Ik weet of denk dat ik 

iemand gedood heb 

tijdens een gevecht 

1.31 26 

4.  Mijnen en valstrikbommen 

tegengekomen 

2.42 40  4. Kwam in aanraking 

met vijandige soldaten 

die als krijgsgevangene 

waren opgepakt 

1.41 27 

5. Vluchtelingen gezien 2.37 35  5. Ik heb dode lichamen 

van vijandige soldaten 

gezien 

1.41 27 
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5.  Discussie 

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies getrokken op basis van de onderzoeksvragen en 

de literatuur. Daarnaast worden er enkele kanttekeningen bij het onderzoek geplaatst en 

worden er aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.  

 

5.1  Conclusies  

In dit onderzoek is de invloed tussen de prikkelbaarheid die mogelijk optreedt na een 

uitzending enerzijds en de relatie met de partner anderzijds, nader bekeken.  

Zoals in veel andere studies aangetoond, is ook uit dit onderzoek gebleken dat de 

prikkelbaarheid bij een veteraan na uitzending verhoogd is. Dit komt overeen met meerdere 

studies waar dit uit blijkt (Novaco & Chemtob, 2002). Ook hangt een hogere prikkelbaarheid 

samen met PTSS-score op de ZAV van Spielberger. 

Het lijkt er dus op dat militairen na uitzending per definitie meer prikkelbaar zijn dan voor 

uitzending. Hiermee zou rekening gehouden kunnen worden in voorlichting aan de militairen 

zelf, maar vooral ook aan het thuisfront. Zij kunnen zich dan beter voorbereiden op de meer 

prikkelbare partner die terugkomt na uitzending.  

Deze verhoogde prikkelbaarheid heeft, wanneer deze in lage mate aanwezig is, geen invloed 

op de tevredenheid met de relatie. Echter, wanneer de prikkelbaarheid in sterke mate is 

toegenomen na uitzending, beoordeelt de veteraan de relatie met de partner als minder goed.  

Dit komt overeen met de bevindingen van Beach et al. (1993), waaruit bleek dat negatieve 

vormen van communicatie een negatief effect op de partnerrelatie hebben. Ook het onderzoek 

van Guerrero et al. (2008) ondersteunt deze resultaten.  

Uit de resultaten bleek dat wanneer veteranen voor uitzending zichzelf als meer prikkelbaar 

beschrijven, zij dat ook doen voor de periode ná uitzending. Of hier sprake is van een 

verhoogde dispositie voor prikkelbaarheid die al aanwezig is voor de uitzending, of van een 

bias in het beschrijving van zichzelf, is niet duidelijk. 

De partner ervaart de relatie niet als beter of slechter dan de veteraan. Op basis van de 

Broaden-and-build theorie van Frederickson, werd verwacht dat de veteraan door een 

vernauwd kader de relatie minder objectief kon beoordelen, waardoor hij deze meer positief 

zou beoordelen dan deze in werkelijkheid was. Dat is niet het geval gebleken. Veteranen en 

partners verschillen niet in hun beoordeling van de relatie. Mogelijk is er geen sprake van het 

nauwe kader waaruit de veteraan de relatie beoordeelt, of is het niet van toepassing wanneer 

de relatie beoordeeld wordt. Het kan echter ook zo zijn, dat de veteraan door het vernauwde 
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kader weldegelijk de relatie als beter ervaart dan deze in werkelijkheid is, maar dat de partner 

tegelijkertijd wat betreft beoordeling van de relatie niet beïnvloedbaar is door de toegenomen 

prikkelbaarheid van haar partner. Ze beoordelen de relatie dan beide hetzelfde. De veteraan 

beoordeelt de relatie dan wel als meer positief dan wanneer hij het nauwere kader niet zou 

hebben.  

De partner beschrijft de veteraan echter wel als meer prikkelbaar dan hij zelf doet. Dit wijst 

wel in de richting van de Broaden-and-build  theorie. Mogelijk is het vermogen tot zelfinzicht 

van de veteraan enigszins verminderd na terugkomst, zodat hij zichzelf als minder prikkelbaar 

beschrijft. Daarnaast kan het zo zijn dat de partners het prikkelbare gedrag beter waarnemen 

dan de militair, of er meer last van hebben. Toch heeft dit gegeven blijkbaar geen invloed op 

de ervaren relatiesatisfactie, zoals eerder vermeld. Dit kan betekenen dat de partners het 

veranderde gedrag kunnen toeschrijven aan de uitzending, en het zien als tijdelijk. Dit in 

plaats van het gedrag zien als nieuwe eigenschap van de militair zien. Omdat de steun uit het 

gezin een grote voorspeller lijkt te zijn voor het ontwikkelen van PTSS, is het een positief 

gegeven dat de partner de relatie met de veteraan niet als minder beoordeelt, wat door de 

verhoogde prikkelbaarheid wel verwacht zou worden. De kans op het ontwikkelen van PTSS 

wordt daardoor kleiner.  

Veteranen met partner zijn minder prikkelbaar dan veteranen zonder partner. Uit de analyses 

komt echter geen significant verschil, het kleine aantal veteranen zonder partner (N=5) zou 

hier reden voor kunnen zijn. Verder onderzoek zou uit moeten wijzen of dit verschil 

generaliseerbaar is voor de hele populatie of niet.  

 

Oorlogservaringen 

Wat betreft passieve en actieve oorlogservaringen zijn er geen aanwijzingen gevonden voor 

de hypothese dat passieve ervaringen meer met verhoogde prikkelbaarheid samenhangen dan 

actieve ervaringen. Het feit dat veteranen beide soorten ervaringen ongeveer even frequent 

rapporteerden, kan hier een oorzaak van zijn. Wanneer er meer kennis komt van de effecten 

op de gezondheid van verschillende ervaringen tijdens, en aspecten van, uitzending, kunnen 

risicogroepen beter in kaart worden gebracht. Deze groepen zouden dan extra voorlichting 

kunnen krijgen over de effecten van stressvolle gebeurtenissen op de militair, en tekenen van 

stress beter signaleren. Of ervaren controle een rol speelt in de verhoogde prikkelbaarheid, 

zou in verder onderzoek duidelijk moeten worden.  

Er is wel een verschil waargenomen in ervaren dreiging. Passieve ervaringen worden namelijk 

als dreigender ervaren dan actieve ervaringen, zoals verwacht werd. Mogelijk leiden passieve 
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ervaringen dus tot meer frustratie en machteloosheid. Dit kan voortkomen uit het feit dat de 

persoon de nare ervaring moest ondergaan zonder dat hij/zij daar iets aan kon doen 

Het valt op dat de ervaringen die het meest frequent genoemd worden, ook als meest 

bedreigend ervaren zijn. Deze ervaringen zijn op het eerste gezicht echter minder bedreigend 

dan de ervaringen die het minst gerapporteerd zijn. Een voorbeeld van een ervaringen die 

minder frequent gerapporteerd is, is “Ik ben gewond of mishandeld tijdens een gevecht”. Een 

gevoel van bedreiging zou hierbij niet ondenkbaar zijn, dit item wordt echter als één van de 

minst bedreigende gebeurtenissen geclassificeerd door de veteranen die het hebben 

meegemaakt. De vraag is, of dit generaliseerbaar is voor de hele populatie, of dat door de 

mogelijk kleine steekproef hier niets betrouwbaars over te zeggen is. 

 

 5.2.  Toekomstig onderzoek 

Zoals eerder genoemd, is het voor de begeleiding van militairen die op uitzending gaan en 

hun partners, aan te bevelen dat dit onderzoek herhaald wordt voor andere populaties 

veteranen. Op deze manier kunnen de verschillende groepen met elkaar vergeleken worden op 

het gebied van prikkelbaarheid en relatiesatisfactie. Ook kunnen bepaalde kenmerken naar 

voren komen die voorspellend zijn voor een verhoogd risico op prikkelbaarheid en 

verminderde relatiesatisfactie. Verder kan worden uitgezocht wat de oorzaak is van het 

uitblijven van het verwachte verschil in relatiesatisfactie. Het zou een tegengeluid kunnen zijn 

op de theorie van Broaden-and-build , of juist een extra ondersteuning.  

Wanneer dit onderzoek herhaald zou worden, moet er met de volgende punten rekening 

gehouden worden. Ten eerste waren de participanten vrijwilligers. Het is mogelijk dat mensen 

met problemen sneller een vragenlijst over klachten invullen, dan mensen zonder problemen. 

Enige vertekening zou aanwezig kunnen zijn hierdoor, waarbij mogelijk meer klachten 

worden gerapporteerd dan in werkelijkheid aanwezig zijn. Daarnaast waren de veteranen 

zonder partner in dit onderzoek ondervertegenwoordigd. De controlegroep was dus enigszins 

te klein. Dat is ook een nadeel geweest van dit onderzoek: van de 250 benaderde veteranen, 

hebben slecht 59 personen gereageerd. Wanneer het onderzoek zou worden herhaald met een 

steekproef van minstens 250 personen, zal dit de validiteit van de resultaten ten goede komen. 

De vragenlijst in dit onderzoek is digitaal afgenomen. Deze manier van dataverzameling heeft 

zowel voor- als nadelen. Doordat de data meteen in een SPSS-bestand komen, is er tijdwinst 

op het invoeren van de getallen in het dataverwerkingsprogramma. Daarnaast is de kans op 

invoerfouten nihil. Ook wordt er papier bespaard door de lijst niet voor alle 250 deelnemers af 

te drukken. Het invullen is daarnaast een kleinere moeite, hoewel men voor een papieren lijst 
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eerder bereid is langer de tijd te nemen. Of de respons hoger zou zijn geweest wanneer de lijst 

op papier verzonden zou zijn, is niet te achterhalen. Wanneer iemand geen internet tot 

zijn/haar beschikking heeft, is er van digitaal invullen geen sprake. Ook kan men een minder 

veilig gevoel hebben bij het online invullen, de kans op aftappen van gegevens is mogelijk 

groter. Dit weegt echter niet op tegen de voordelen van deze digitale methode.  

Momenteel is er onderzoek bezig onder een andere veteranenpopulatie dan de uitgezondenen 

naar Irak. Onder leiding van Michaela Schok van het Veteraneninstituut te Doorn, wordt dit 

onderzoek herhaald bij Afghanistanveteranen. Het wordt uitgevoerd door Chiusa Nunes en 

Katinka van Loo. De resultaten zullen uitwijzen of Irak- en Afghanistanveteranen van elkaar 

verschillen voor wat betreft relatiesatisfactie en prikkelbaarheid na uitzending. 
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Bijlage 1: Algemene gegevens van de veteranen en partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.1: Algemene gegevens van de veteranen (N=59) 

Leeftijd in jaren  M = 37 jaar 

Burgerlijke staat Relatie 75.6% 

 Geen relatie 24.4% 

LBO Mavo Vmbo 

Havo 
28.9% 

Hoogst genoten opleiding 

MBO 33.9% 

HBO 16.9% 

Post-HBO 17% 
 

Universiteit 

Postacademisch 
11.9% 

Arbeidsituatie Betaald werkzaam 74.6% 

Met pensioen 8.5 % 

 

Werkeloos 5.1% 

  

Tabel 7.2: Uitzendgerelateerde gegevens (N=59)  

Krijgsmachtdeel Mariniers 5.1% 

Landmacht 74.6% 

Luchtmacht 11.9%  

Marechaussee 1.7% 

Tijd verstreken sinds 

uitzending 
> 2 jaar 100% 

Duur uitzending 0-3 maanden 16.9% 

3-6 maanden 6.3% 

6-12 maanden 5.1%  

> 12 maanden 1.7% 

Ja 40.7% Vaker uitgezonden 

geweest Nee 59.3% 
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Bijlage 2. Algemene gegevens van de Partners. 

Tabel 7.3: Algemene gegevens Partners (N=19)  

Leeftijd in jaren  M = 32 

jaar 

1-2 jaar 5.3% 

2-5 jaar 31.6% 

5-10 jaar 36.8% 

Duur relatie 

> 10 jaar 26.3% 

Ja 89.5% Samenwonend 

Nee 10.5% 

Ja 78.9% Relatie aanwezig 

al voor de 

uitzending 

Nee 21.1% 

Mavo Vmbo Havo 21% 

MBO 16% 

HBO 32% 

Post-HBO 16% 

Hoogst genoten 

opleiding 

Universiteit Postacademisch 15.8% 

Betaald werkzaam 89.5% 

Student 5.3 % 

Arbeidsituatie 

Werkeloos 5.3% 
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Bijlage 2: De uitnodigingsbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk:  

Uw kenmerk:   

Betreft: deelname onderzoek prikkelbaarheid   
 

Doorn, 14 januari 2009 

 

 
Geachte heer , 

 

Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut is in samenwerking met de 

Universiteit Utrecht een onderzoek gestart naar de invloed van prikkelbaarheid als gevolg van uitzending 

op de relatie met de partner. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat prikkelbaarheid, als 

symptoom van posttraumatische stress, relatief vaak voorkomt onder militairen en veteranen die zijn 

uitgezonden. Meer inzicht in de effecten daarvan op de relatie met de partner draagt bij aan de verdere 

verbetering van de nazorg en dienstverlening aan veteranen. Wij willen u graag vragen deel te nemen aan 

dit onderzoek. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Wat houdt het onderzoek in en voor wie is het bedoeld?Wat houdt het onderzoek in en voor wie is het bedoeld?Wat houdt het onderzoek in en voor wie is het bedoeld?Wat houdt het onderzoek in en voor wie is het bedoeld?    

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Irak en hun eventuele 

partner. De gegevens worden verzameld door middel van een vragenlijst die via internet kan worden 

ingevuld. Aan 250 veteranen uit het veteranenpasbestand wordt via deze brief gevraagd deze vragenlijst 

in te vullen. Indien u getrouwd bent of samenwoont, willen we u vragen of ook uw partner deze vragenlijst 

wil invullen. Op deze manier krijgen wij inzicht in de relatietevredenheid van u beiden. 

 

Hoe kunt u deelnemen?Hoe kunt u deelnemen?Hoe kunt u deelnemen?Hoe kunt u deelnemen?    

U kunt de vragenlijst invullen via internet via de volgende link: 

www.veteraneninstituut.nl/onderzoekprikkelbaarheid. 

Het invullen van de lijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Deze link is voor zowel u, als eventueel 

voor uw partner. Als uw partner ook deelneemt, is het de bedoeling dat u beiden afzonderlijk van elkaar 

de vragenlijst invult. Graag ontvangen wij uw gegevens voor voor voor voor donderdag 29 januaridonderdag 29 januaridonderdag 29 januaridonderdag 29 januari 2009. 2009. 2009. 2009. Als u de 

vragenlijst liever op papier invult, dan kunt contact opnemen met Marlies Vermeer (zie ‘waar kunt u 

terecht met vragen’). U krijgt dan een papieren versie toegestuurd. Indien u niet mee wilt werken aan dit 

onderzoek, zouden wij graag de reden daarvan via onderstaand e-mailadres willen vernemen. 

 

Hoe worHoe worHoe worHoe worden de gegevens verwerkt?den de gegevens verwerkt?den de gegevens verwerkt?den de gegevens verwerkt?    

Aanhef, Initiaal, Achternaam 

Straatnaam, Huisnumer 

Postcode, Woonplaats 



M.H.A. Vermeer                 De prikkelbare veteraan en zijn tevredenheid met de partnerrelatie  

 

 33 

De ingevulde vragenlijsten worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het 

onderzoek worden gepubliceerd op onze website (www.veteraneninstituut.nl) en in Checkpoint. De 

deelnemers zullen een samenvatting van de resultaten krijgen toegemaild. 

    

Waar kunt u terecht met vragen?Waar kunt u terecht met vragen?Waar kunt u terecht met vragen?Waar kunt u terecht met vragen?    

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marlies 

Vermeer via m.vermeer@veteraneninstituut.nl of via telefoonnummer 0343-474256 (wo, do en vr). 

 

Mocht u na het invullen van de vragenlijst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek met een 

hulpverlener dan kunt u contact opnemen met het Maatschappelijk Werk van het Veteraneninstituut via 

telefoonnummer 0343-474148. 

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Kolonel Loek Habraken 

Directeur Veteraneninstituut 
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Bijlage 3: De online vragenlijst – Veteranenversie 

 

 

Welkom bij deze vragenlijst over prikkelbaarheid en relatietevredenheid.  

Deze lijst is opgesteld in het kader van een afstudeeronderzoek Psychologie aan de 

Universiteit van Utrecht, in samenwerking met het Veteraneninstituut.  

Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de invloed van prikkelbaarheid op de 

relatie met de partner.  

 

*** 

 

 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 soorten vragenlijsten. Er is een lijst voor de 

veteraan, en een lijst voor de partner van de veteraan. U kunt hieronder aangeven  

wat voor u van toepassing is.  

 

� Ik ben veteraan  

� Ik ben de partner van een veteraan  

 

*** 

 

Voordat u kunt beginnen met het invullen van de vragenlijst hebben we uw toestemming 

nodig.  

U kunt dit doen door het onderstaande te lezen en vervolgens toe te stemmen door op "ja" te 

klikken.  

 

 

- Ik ben op de hoogte van het doel van het onderzoek  

- Ik doe vrijwillig mee aan het onderzoek en ik mag op elk moment de vragenlijst beëindigen.  

� Ja  

 

*** 

 

De vragenlijst die u nu gaat invullen, is de vragenlijst voor veteranen. Deze vragenlijst neemt 

ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.  

 

Lees voordat u begint met het invullen de instructies goed door. We verzoeken u om de 

vragenlijst volledig in te vullen.  

Als er in de vragenlijst naar 'uw uitzending naar Irak' gevraagd wordt, neem dan, indien dit er 

meerdere waren, de meest recente in gedachten.  

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, u heeft dan ook het recht om het invullen 

van de vragenlijst voortijdig te beëindigen.  

 

Alle gegevens die u aan ons toevertrouwd zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: m.vermeer@veteraneninstituut.nl  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Marlies Vermeer.  
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Klik op 'verder' om te starten met de vragenlijst.  

 

*** 

 

Deel 1: Demografische gegevens  

 

Wat is uw geslacht?  

� Man  

� Vrouw  

 

 

Wat is uw geboortejaar?  

 

  

 

 

Heeft u op dit moment een vaste relatie?  

� Ja  

� Nee  

  

 

Heeft u kinderen?  

� Nee  

� Ja, namelijk... (vul het aantal in)  

 

 

Indien u kinderen heeft, welke leeftijd hebben zij (meerdere antwoorden mogelijk)?  

� 0-3 jaar  

� 3-6 jaar  

� 6-12 jaar  

� 12-18 jaar  

� ouder dan 18  

� ik heb geen kinderen  

 

 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  

� Basisonderwijs/ lager onderwijs  

� Lager beroepsonderwijs/huishoudschool  

� Mavo, Ulo, Mulo, Vmbo  

� Havo, Mms  

� Vwo, Hbs, Atheneum, Gymnasium  

� MBO  

� HBO  

� Post-HBO  

� Universiteit  

� Postacademisch (promotie, etc.)  

� Anders, namelijk...  
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Wat is uw huidige arbeidssituatie?  

� Student  

� Betaald werkzaam als...  

� Onbetaald werkzaam als...  

� Werkeloos  

� Arbeidsongeschikt  

� Met pensioen  

� Anders, namelijk...  

 

*** 

 

Voor de volgende vragen is het van belang, dat u uw meest recente uitzending naar Irak in 

gedachten neemt.  

  

 

Hoelang geleden bent u terug gekomen uit Irak?  

� 0 - 3 maanden geleden  

� 3- 6 maanden geleden  

� 6 - 12 maanden geleden  

� 1 - 2 jaar geleden  

� langer dan 2 jaar geleden  

  

 

Wat was de duur van uw uitzending?  

� 0 - 3 maanden  

� 3 - 6 maanden  

� 6 - 12 maanden  

� 1 - 2 jaar  

� langer dan 2 jaar  

 

 

Tot welk krijgsmachtdeel behoorde u?  

� Korps Mariniers  

� Koninklijke Landmacht  

� Koninklijke Luchtmacht  

� Koninklijke Marechaussee  

� Anders, namelijk...  

 

 

Wat was uw rang tijdens die uitzending?  

 

  

Bent u, naast uw uitzending naar Irak, vaker uitgezonden geweest?  

� Nee  

� Ja, meerdere keren naar Irak  

� Ja, namelijk naar... (antwoord invullen)  
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*** 

Deel 2: Ervaringen tijdens de uitzending.  

 

Er volgen nu enkele vragen over uw mogelijke ervaringen tijdens uw uitzending.  

Het is belangrijk dat u uw meest recente uitzending naar Irak in gedachten houdt, bij het 

beantwoorden van de vragen.  

 

*** 

 

De onderstaande uitspraken gaan over uw gevechtservaringen tijdens de uitzending.  

Wilt u per ervaring aangeven in welke mate deze bedreigend voor u was?  

Indien u deze ervaring niet hebt meegemaakt, vul dan alstublieft "niet van toepassing" in.  

 

 

N
ie

t 
 

m
ee

g
em

aa
k
t 

N
ie

t 

N
au

w
el

ij
k
s 

E
en

 b
ee

tj
e 

 

N
o
g
al

 

Z
ee

r 

Ik ben op gevechtspatrouilles of missies geweest  

 

� � � � � � 

Ik of leden van mijn eenheid kwamen land- of watermijnen 

en valstrikbommen tegen  

 

� � � � � � 

Ik of leden van mijn eenheid kwamen in aanraking met 

vijandig vuur van kleine wapens, artillerie, raketten, 

mortieren, of bommen  

 

� � � � � � 

Ik of leden van mijn eenheid kwamen in aanraking met 

“eigen vuur” van kleine wapens, artillerie, raketten, 

mortieren, of bommen  

 

� � � � � � 

Ik was in een voertuig (bijvoorbeeld een vrachtwagen, 

tank, helikopter, vliegtuig of boot) dat onder vuur kwam te 

liggen 

 

� � � � � � 

Ik of leden van mijn eenheid werden aangevallen door 

terroristen of burgers  

 

� � � � � � 

Ik maakte deel uit van een eenheid die vuur de op de vijand  

 

� � � � � � 

Ik maakte deel uit van een aanval op de ingegraven of 

versterkte posities  

 

� � � � � � 

Ik nam deel aan een invasie  

 

� � � � � � 

� � � � � � Mijn eenheid was betrokken in een gevecht waarbij 

slachtoffers vielen  

 

Ik heb gezien dat iemand van mijn eenheid of een 

bondgenoot ernstige verwondingen opliep of werd gedood  

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 
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*** 

 

De onderstaande uitspraken gaan over andere ingrijpende ervaringen tijdens de uitzending.  

Wilt u per ervaring aangeven in welke mate deze bedreigend voor u was?  

Indien u deze ervaring niet hebt meegemaakt, vul dan alstublieft "niet van toepassing" in.  

 

Ik heb gezien dat soldaten van vijandige troepen ernstige 

verwondingen opliepen of werden gedood  

 

� � � � � � 

Ik ben gewond of mishandeld tijdens een gevecht  

 

� � � � � � 

Ik heb een wapen afgevuurd op de vijand  

 

� � � � � � 

Ik weet of denk dat ik iemand heb gedood tijdens een 

gevecht  

 

� � � � � � 

 

N
ie

t 
 

m
ee

g
em

aa
k
t 

N
ie

t 

N
au

w
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s 
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e 

 

N
o
g
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Z
ee

r 

Ik heb gezien dat huizen of dorpen werden vernietigd  

 

� � � � � � 

Ik zag vluchtelingen die hun huis en bezittingen hadden 

verloren als gevolg van de strijd  

 

� � � � � � 

Ik zag mensen bedelen om voedsel  

 

� � � � � � 

Ik of leden van mijn eenheid namen krijgsgevangenen in 

bewaring  

 

� � � � � � 

Ik kwam in aanraking met vijandige soldaten die als 

krijgsgevangene waren opgepakt  

 

� � � � � � 

Ik ben blootgesteld aan het zien, horen of ruiken van dieren 

die zijn gewond of gedood om  redenen die te maken 

hadden met de oorlog  

 

� � � � � � 

Ik heb gezorgd voor gewonde of stervende mensen  

 

� � � � � � 

Ik was betrokken bij het ruimen van dode lichamen na de 

strijd  

 

� � � � � � 

Ik ben blootgesteld aan het zien, horen of ruiken van 

stervende mensen  

 

� � � � � � 

Ik heb vijandige soldaten gezien nadat ze ernstig gewond � � � � � � 
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*** 

 

Deel 3: Prikkelbaarheid  

 

Er volgen nu enkele vragen over prikkelbaarheid.  

 

*** 

 

Hieronder vindt u een aantal uitspraken, die door mensen gebruikt zijn om zichzelf te 

beschrijven.  

 

Lees iedere uitspraak door en kruis de uitspraak aan die het meest op u van toepassing was, 

vóór uw uitzending naar Irak.  
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Ik was vlug driftig  

 

� � � � 

Ik was opvliegend van aard  

 

� � � � 

Ik was een driftkop  

 

� � � � 

Ik voelde me gauw geërgerd  

 

� � � � 

Ik was heetgebakerd  � � � � 

of verminkt waren als gevolg van de strijd  

 

Ik heb dode lichamen van vijandige soldaten gezien  

 

� � � � � � 

Ik heb burgers gezien nadat ze ernstig gewond of verminkt 

waren als gevolg van de strijd  

 

� � � � � � 

Ik heb dode lichamen van burgers gezien  

 

� � � � � � 

Ik zag Nederlanders of bondgenoten nadat ze ernstig 

gewond of verminkt waren als gevolg van de strijd  

 

� � � � � � 

Ik heb dode lichamen van Nederlanders of bondgenoten 

gezien  

 

� � � � � � 
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Ik verloor gauw mijn zelfbeheersing  

 

� � � � 

Wanneer ik echt kwaad werd, zei ik  

hatelijke dingen  

 

� � � � 

Ik werd kwaad, als ik in het bijzijn van 

anderen bekritiseerd werd  

 

� � � � 

Ik was snel geïrriteerd  

 

� � � � 

Ik voelde me woedend worden wanneer 

ik iets goeds deed en dit werd negatief  

gewaardeerd  

 

� � � � 

 

*** 

 

Hieronder vindt u weer een aantal uitspraken, die door mensen gebruikt zijn om zichzelf te 

beschrijven.  

 

Lees iedere uitspraak door en kruis de uitspraak aan die het momenteel het meest op u van 

toepassing is.  

 

 

T
am

el
ij

k
 

G
eh

ee
l 
n
ie

t 

E
en

 b
ee

tj
e 

v
ee

l 

Z
ee

r 
v
ee

l 

 

Ik ben vlug driftig  

 

� � � � 

Ik ben opvliegend van aard  

 

� � � � 

Ik ben een driftkop  

 

� � � � 

Ik voel me gauw geërgerd  

 

� � � � 

Ik ben heetgebakerd  

 

� � � � 

Ik verlies gauw mijn zelfbeheersing  

 

� � � � 

Wanneer ik echt kwaad word, zeg ik  

hatelijke dingen  

 

 

� � � � 

Ik word kwaad, als ik in het bijzijn van  

anderen bekritiseerd word  

 

� � � � 
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Ik ben snel geïrriteerd  

 

� � � � 

Ik voel me woedend worden wanneer ik 

iets goeds doe en dit wordt negatief 

gewaardeerd  

 

� � � � 

 

*** 

 

Deel 4: Impact van uitzendervaringen  

 

Er volgen nu enkele vragen over ervaringen tijdens de uitzending.  

Het is belangrijk dat u, bij het beantwoorden van de vragen, uw meest recente uitzending naar 

Irak in gedachten houdt.  

 

*** 

 

Geef aan in hoeverre u de afgelopen week last heeft gehad van de genoemde klacht.  
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Hoe vaak heeft u de afgelopen week last gehad van 

pijnlijke gedachten of beelden over uw uitzending, 

terwijl u er niet aan wilde denken?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week onprettige dromen 

of nachtmerries over de uitzending gehad?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week de ervaring gehad 

dat u handelde of zich net zo voelde als tijdens de  

uitzending?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week meegemaakt dat u 

emotioneel overstuur raakte wanneer u aan uw 

uitzending herinnerd werd?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week lichamelijke 

reacties gehad (bv. in zweet uitbreken of hartklop-

pingen) als u aan uw uitzending werd herinnerd?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week geprobeerd niet aan 

de uitzending te denken of geprobeerd niet de gevoelens 

te voelen die erbij horen?  

 

� � � � 

Hoe vaak heeft u de afgelopen week problemen gehad 

met inslapen of doorslapen?  

 

� � � � 
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*** 

 

Geef aan in hoeverre u de afgelopen week last heeft gehad van de genoemde klacht.  
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Heeft u de afgelopen week geprobeerd om activiteiten, 

plaatsen of dingen te vermijden die u aan de uitzending  

herinneren?  

 

� � � � 

In hoeverre heeft u de afgelopen week last gehad van 

snel geïrriteerd zijn of van woedeuitbarstingen?  

 

� � � � 

In hoeverre heeft u de afgelopen week moeilijkheden 

gehad met concentreren (bv. de draad kwijtraken tijdens 

een  

gesprek)?  

 

� � � � 

Was u de afgelopen week erg waakzaam of op uw 

hoede?  

 

� � � � 

Was u de afgelopen week erg schrikachtig of snel 

geschrokken?  

 

� � � � 

 

*** 

 

Geef aan in hoeverre u de afgelopen week last heeft gehad van de genoemde klacht.  
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Heeft u de afgelopen week moeite gehad om belangrijke 

delen van wat er gebeurd is tijdens uw uitzending te  

herinneren?  

 

� � � � 

Was u de afgelopen week minder geïnteresseerd in 

dingen die u gewoonlijk belangrijk of leuk vindt (bv. 

hobby's, sociale activiteiten)?  

 

� � � � 

Voelde u zich de afgelopen week op een afstand of 

afgesneden van andere mensen?  

 

� � � � 
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Voelde u zich de afgelopen week gevoelloos (bv. niet 

kunnen huilen, niet reageren, onmogelijk om gevoelens 

van liefde te voelen)?  

 

� � � � 

In hoeverre voelde u de afgelopen week dat uw 

toekomstplannen de grond in geboord zijn ten gevolge 

van uw uitzending?  

 

� � � � 

 

 

*** 

 

Deel 5: Relatie-tevredenheid.  

 

Er volgen nu enkele vragen over uw relatie met uw huidige partner.  

 

Eerst zullen er wat algemene vragen gesteld worden, daarna vragen gericht op uw 

tevredenheid met de relatie.  

 

*** 

 

Hoelang heeft u momenteel een relatie met uw partner?  

� 0 - 6 maanden  

� 6 - 12 maanden  

� 1 - 2 jaar  

� meer dan 2 jaar  

 

 

Had u tijdens de uitzending in Irak al een relatie met uw partner?  

� Ja  

� Nee  

 

 

Woont u samen met uw partner?  

� Ja  

� Nee  

 

 

De hieronder volgende vragen hebben betrekking op de mate waarin u tevreden bent met uw 

vaste relatie.  

Geef aan in welke mate de bewering op u van toepassing is.  
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Het gaat goed tussen ons  

 

� � � � � 

Ik betreur het dat ik getrouwd ben of  � � � � � 
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samenwoon  

 

Ik overweeg om weg te gaan bij  

mijn partner  

 

� � � � � 

Ik ben gelukkig met mijn partner  

 

� � � � � 

Ik erger me aan mijn partner  

 

� � � � � 

Ik vind het fijn om bij mijn partner te  

zijn  

 

� � � � � 

We hebben ruzie  

 

� � � � � 

Ik denk dat onze relatie nooit wat  

zal worden  

 

� � � � � 

 

*** 

 

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.  

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van de vragenlijst, dan kunt u ze hieronder 

plaatsen.  

 

 

 

Ook kunt u mailen naar m.vermeer@veteraneninstituut.nl.  

Indien u via de mail de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, kunt u hieronder uw  

e-mailadres invullen.  

 

 

 

Klik op 'verstuur' om de vragenlijst te beëindigen.  
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Bijlage 4: De online vragenlijst – Partnerversie 

 

De vragenlijst die u nu gaat invullen, is de vragenlijst voor partners van veteranen. Deze 

vragenlijst bestaat uit 3 delen, en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.  

 

 

Lees voordat u begint met het invullen de instructies goed door. We verzoeken u om de 

vragenlijst volledig in te vullen.  

Als er in de vragenlijst naar 'de uitzending naar Irak' gevraagd wordt, neem dan, indien dit er 

meerdere waren, de meest recente in gedachten.  

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, u heeft dan ook het recht om het invullen 

van de vragenlijst voortijdig te beëindigen.  

 

 

Alle gegevens die u aan ons toevertrouwd zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met: m.vermeer@veteraneninstituut.nl  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Marlies Vermeer.  

 

Klik op 'verder' om te starten met de vragenlijst.  

 

*** 

 

Deel 1: Demografische gegevens.  

 

Als eerste worden nu een aantal demografische gegevens van u gevraagd.  

 

Wat is uw geslacht?  

� Man  

� Vrouw  

 

Wat is uw geboortejaar?  

 

 

Heeft u kinderen?  

� Nee  

� Ja, namelijk... (vul het aantal in)  

 

 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  

� Basisonderwijs/ lager onderwijs  

� Lager beroepsonderwijs/huishoudschool  

� Mavo, Ulo, Mulo, Vmbo  

� Havo, Mms  

� Vwo, Hbs, Atheneum, Gymnasium  

� MBO  

� HBO  

� Post-HBO  

� Universiteit  
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� Postacademisch (promotie, etc.)  

� Anders, namelijk...  

 

 

Wat is uw huidige arbeidssituatie?  

� Student  

� Betaald werkzaam als...  

� Onbetaald werkzaam als...  

� Werkeloos  

� Arbeidsongeschikt  

� Met pensioen  

� Anders, namelijk...  

 

 

Wat was uw arbeidssituatie tijdens de uitzending van uw partner naar Irak?  

� Student  

� Betaald werkzaam als...  

� Onbetaald werkzaam als...  

� Werkeloos  

� Arbeidsongeschikt  

� Met pensioen  

� Anders, namelijk...  

 

*** 

 

Deel 2: Relatie-tevredenheid  

 

Er volgen nu enkele vragen over de relatie met uw partner.  

Eerst zullen er wat algemene vragen gesteld worden, daarna vragen gericht op uw 

tevredenheid met de relatie.  

 

*** 

 

Hoelang heeft u momenteel een relatie met uw partner?  

� 0 - 3 maanden  

� 3,5 - 6 maanden  

� 6,5 - 12 maanden  

� 1 - 2 jaar  

� 2 - 5 jaar  

� 5 - 10 jaar  

� langer dan 10 jaar  

 

 

Had u voor de uitzending in Irak al een relatie met uw partner?  

� Ja  

� Nee  

 

Woont u samen met uw partner?  

� Ja  

� Nee  
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*** 

 

De hieronder volgende vragen hebben betrekking op de mate waarin u tevreden bent met uw 

vaste relatie.  

Geef aan in welke mate de bewering op u van toepassing is.  
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Het gaat goed tussen ons  

 

� � � � � 

Ik betreur het dat ik getrouwd ben of  

samenwoon  

 

� � � � � 

Ik overweeg om weg te gaan bij  

mijn partner  

 

� � � � � 

Ik ben gelukkig met mijn partner  

 

� � � � � 

Ik erger me aan mijn partner  

 

� � � � � 

Ik vind het fijn om bij mijn partner te  

zijn  

 

� � � � � 

We hebben ruzie  

 

� � � � � 

Ik denk dat onze relatie nooit wat  

zal worden  

 

� � � � � 

 

*** 

 

Deel 3: Prikkelbaarheid  

 

Er volgen nu enkele vragen over prikkelbaarheid bij uw partner.  

 

*** 

 

Hieronder vindt u een aantal uitspraken, die door mensen gebruikt zijn om zichzelf te 

beschrijven.  

 

Lees iedere uitspraak door en geef aan welke uitspraak het meest overeenkomt met hoe u uw 

partner zou beschrijven vóór de uitzending naar Irak.  
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Mijn partner was vlug driftig  

 

� � � � 

Mijn partner was opvliegend van aard  

 

� � � � 

Mijn partner was een driftkop  

 

� � � � 

Mijn partner voelde zich gauw geërgerd  

 

� � � � 

Mijn partner was heetgebakerd  

 

� � � � 

Mijn partner verloor gauw zijn/haar 

zelfbeheersing  

 

� � � � 

Wanneer mijn partner echt kwaad werd, 

zei hij/zij hatelijke dingen  

 

� � � � 

Mijn partner werd kwaad, als hij/zij in 

het bijzijn van anderen bekritiseerd werd  

 

� � � � 

Mijn partner was snel geïrriteerd  

 

� � � � 

Mijn partner voelde zich woedend 

worden wanneer hij/zij iets goeds deed en 

dit werd negatief gewaardeerd  

 

� � � � 

 

*** 

 

Hieronder vindt u weer een aantal uitspraken, die door mensen gebruikt zijn om zichzelf te 

beschrijven.  

 

Lees iedere uitspraak door en geef aan welke uitspraak momenteel het meest op uw partner 

van toepassing is.  
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Mijn partner is vlug driftig  

 

� � � � 

Mijn partner is opvliegend van aard  

 

� � � � 

Mijn partner is een driftkop  

 

� � � � 

Mijn partner voelt zich gauw geërgerd  

 

� � � � 

Mijn partner is heetgebakerd  

 

� � � � 

Mijn partner verliest gauw zijn/haar 

zelfbeheersing  

 

� � � � 

Wanneer mijn partner echt kwaad wordt, 

zegt hij/zij hatelijke dingen  

 

� � � � 

Mijn partner wordt kwaad, als hij/zij in 

het bijzijn van anderen bekritiseerd wordt  

 

� � � � 

Mijn partner is snel geïrriteerd  

 

� � � � 

Mijn partner voelt zich woedend worden 

wanneer hij/zij iets goeds doet en dit 

wordt negatief gewaardeerd  

 

� � � � 

 

***  

 

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.  

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van de vragenlijst, dan kunt u ze hieronder 

plaatsen.  

 

Ook kunt u mailen naar m.vermeer@veteraneninstituut.nl.  

Indien u via de mail de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, kunt u hieronder uw  

e-mailadres invullen.  

 

 

 

 

Klik op 'verstuur' om de vragenlijst te beëindigen.  

 

 


