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VOORWOORD 

 

Dit verslag is het resultaat van ons afstudeeronderzoek naar de belastbaarheid van partners 

van veteranen, die uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afhganistan. In dit onderzoek is 

gekeken naar de mate waarin een partner van een veteraan belasting ervaart en welke invloed 

dit heeft op het welbevinden van de partner. Daarnaast is gekeken naar de ‘copingstijl’ die 

partners hanteren voor het omgaan met de eventuele belasting.  

 

Dit verslag is in samenwerking met mijn studiegenoot Shirley Behr tot stand gekomen. 

Shirley heeft zich voornamelijk gericht op de methodische verantwoording van het onderzoek 

en de discussie en ik heb het literatuuronderzoek/theoretisch kader voor mijn rekening 

genomen. De hypothesen voor het onderzoek hebben we in overleg met elkaar en op grond 

van het literatuuronderzoek samen geformuleerd. Ook hebben we beide een bijdrage geleverd 

aan het verwerken van de resultaten en de bevindingen van het onderzoek. 

 

Een van de aanbevelingen in ons onderzoek is, verder onderzoek te doen naar de relatie tussen 

belastbaarheid en welbevinden van partners van veteranen en de coping van partners. Ons 

onderzoek kan daartoe een aanzet vormen en kan er toe leiden dat door ons geconstateerde 

problemen bij met name de werving van partners, ondervangen kunnen worden.  

 

Onze dank gaat op de eerste plaats uit naar de partners van veteranen die aan het onderzoek 

hebben deelgenomen. Ook zijn we dank verschuldigd aan het Kennis- en Onderzoekscentrum 

van het Veteraneninstituut te Doorn. Het instituut heeft ons toegang gegeven tot het 

veteranenbestand van de missies Irak en Afghanistan. Onze speciale dank gaat uit naar onze 

begeleider dr. J. Weerts, die verbonden is aan het Veteraneninstituut en die ons tijdens het 

onderzoek voortdurend op een positieve manier heeft gesteund en gestimuleerd.  

 

Tot slot willen we Prof. Dr. R. Kleber bedanken van de Universiteit Utrecht. Hij was onze 

begeleider vanuit de Universiteit Utrecht en heeft ons gesteund bij de opzet van het onderzoek 

en bij het uitwerken van dit onderzoeksverslag. 
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SAMENVATTING 

 

Introductie: In ons onderzoek ‘Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan’ willen we 

nagaan wat de relatie is tussen de ervaren belasting en copingstrategie van partners van 

veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan. Hieruit volgt de 

vraagstelling van ons onderzoek: In welke mate ervaren partners van veteranen, die 

uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan ‘belasting’ als gevolg van de terugkeer 

van de veteraan en welke copingstrategieën gebruiken ze om hiermee om te gaan?  

 
Methoden: De factoren die zijn onderzocht zijn coping en de ervaren belasting. Om de manier 

van coping van partners van veteranen te onderzoeken is gebruik gemaakt van de ‘Coping 

Inventory for Stress Situations (CISS),’ waarbij wordt nagegaan of er sprake is van 

emotiegerichte coping of/ en probleemoplossende coping. De mate van objectieve belasting is 

gemeten door de ‘Betrokkenen Evaluatie Schaal’ (BES) en omvat de schalen: toezicht houden 

op, zich zorgen maken, spanning en aansporen. Welbevinden is gemeten door de General 

Health Questionnaire-12 (GHQ-12) en als onderdeel opgenomen in de BES.  

 Er hebben 57 partners van veteranen, die uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan, 

deelgenomen aan het onderzoek. 

 

Resultaten: Wanneer gekeken wordt naar de ervaren belasting, dan blijkt dat de factoren zich 

zorgen maken, spanning en toezicht houden op, samenhangen met het welbevinden van een 

partner. Hoe hoger de ervaren belasting is, hoe lager de mate van welbevinden van de partner. 

Uit de resultaten blijkt echter dat de partner aangeeft in zeer geringe mate belasting te ervaren 

na thuiskomst van de veteraan. De duur en het aantal keren dat men is uitgezonden blijken 

geen indicatoren te zijn die de ervaren belasting verhogen. Wel blijkt dat wanneer de veteraan 

meerdere keren is uitgezonden, dit positief effect heeft op het welbevinden van de partner. 

Doch niet significant, kan uit de resultaten geconstateerd worden dat de partners in ons 

onderzoek meer gebruik hebben gemaakt van probleemoplossende dan van emotiegerichte 

coping.  

 

Conclusie: Omdat voor dit onderzoek een te kleine steekproef is getrokken, kunnen de 

resultaten niet gemakkelijk worden gegeneraliseerd naar de totale populatie van partners van 

veteranen. Dit onderzoek heeft voornamelijk aandachtspunten blootgelegd om nader 

onderzoek naar de nazorg van partners te verbeteren.  
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ENGELSE SAMENVATTING 

Summary  

Introduction: This study investigates to what extent partners of veterans experience the 

burden of a military mission and which coping strategies they use for this. Several hypothesis 

exist: firstly, there is a relationship between the experienced burden and the use of problem-

solving and emotion-aimed techniques with partners of veterans; secondly, partners of 

veterans whom experience high burden will report a less degree of wellbeing; thirdly, there is 

a relationship between the experienced burden of partners of veterans of whom the veteran  

has been posted abroad several times; and lastly: partners of veterans, of whom the veteran  

has been active a large number of months in their mission, experience a higher burden after 

homecoming than partners of whom that have been less months active in their mission.  

Methods: To determine which hypothesis is most likely to describe the research question, we 

distinguish several parameters. The dependent variable is the load-limit, whereas the 

independent variables are coping and the experienced effects in combination with the 

wellbeing of the partner. Coping has been investigated by investigating problem-solving and 

emotional-aimed coping. The extend of the experienced burden is investigated by studying the 

counselling for the partners and their concerns, stress and consent. There were 57 partners of 

veterans, whom are posted abroad in Iraq and Afghanistan, that participated.  

Results: No relationship has been found between the coping strategies and the experienced 

burden. Partners in this investigation use more problem-solving than emotion-focussed coping 

techniques. It can be demonstrated that emotion-focussed coping has an relationship with the 

wellbeing of the partners. Partners of veterans, whom experience a higher burden, experience 

a higher degree of wellbeing. Additionally, no relationship has been found between the 

experienced burden and the number of posts abroad of the veteran.  Furthermore, we have 

found no influence of the number of months a veteran has been active in his/hers mission. The 

time a veteran has been away from home has no direct relationship to the experienced burden 

of a partner. We have however found a significant relationship between wellbeing and the 

number of times veterans were sent out.  

Conclusion: It is difficult to generalize these results to the whole population due to the small 

size of the sample taken at random. We do think that this investigation has given the world of 

science a few points of interest to investigate in the near feature to improve the follow-up care 

of partners of veterans. 
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Hoofdstuk 1:Inleiding 
 
‘Tijdens ons onderzoek vindt de Afghanistan Conferentie plaats in Den Haag (31 maart 2009) 

en aan de vooravond van deze conferentie wordt er door de VPRO- een documentaire 

vertoond met als thema ‘Voor de Vrede’. In deze documentaire komen Nederlandse militairen 

aan het woord. Openhartig vertellen de militairen over hun motivatie, hun ambities en hun 

angsten en over hun problemen bij terugkomst na de uitzending in Nederland. Men heeft te 

maken met onbegrip van de omgeving. Dat kan de eenzaamheid en het isolement van 

militairen en veteranen1 versterken. Ook kan men woede afreageren op de partner en zich 

daarbij schuldig voelen omdat men er geen controle op heeft en de ander pijn doet. Sommige 

veteranen hebben door hun klachten geen werk meer, bij anderen zijn er huwelijksproblemen 

en gezinsproblemen ontstaan als gevolg van PTSD’. 

 

In ons onderzoek ‘Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan’ richten we ons op de 

partners van veteranen die in Irak en Afghanistan op vredesmissie zijn geweest. Het gaat om 

gebieden waar het risico op levensbedreigende situaties reëel aanwezig is en waarbij de 

weerslag op de achterblijvende partner groot kan zijn.  

 

De uitzending en de periode na de uitzending kunnen, zoals blijkt uit de documentaire van de 

VPRO, een grote belasting vormen voor de partner van de veteraan. We wilden in ons 

onderzoek nagaan hoe het komt dat sommige partners beter met spanningen, veranderingen en 

problemen kunnen omgaan dan anderen en wat de invloed is van ‘coping’ op de belasting en 

belastbaarheid van partners? 

 

Voordat we aan onze onderzoeksvraag begonnen, hebben we literatuuronderzoek gedaan naar 

belasting, belastbaarheid en coping waarbij we zijn uitgegaan van een ‘belasting-

belastbaarheidsmodel’. In dit model leiden belastende factoren tot belastingsverschijnselen en 

als deze lang aanhouden tot belastingsgevolgen. Hoe met belastende factoren wordt 

omgegaan is afhankelijk van de regelmogelijkheden en verwerkingsmogelijkheden (coping) 

van het individu. 

 

                                                 
1 Alle militairen die gediend hebben onder oorlogssituaties of tijdens vredesmissies en die de dienst hebben 
verlaten kunnen zich veteraan noemen ( Handboek Veteraan, Ministerie van Defensie, 1990) 



Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan… 

 

Universiteit Utrecht  Pagina 8 
 

Vanuit de literatuur over stress en coping en de gevolgen hiervan voor partners, hebben we 

invulling gegeven aan de inhoud van de verschillende aspecten die onder dit model vallen.  

 

In hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven op dit onderzoek. In hoofdstuk 2 van dit onderzoek 

wordt kort ingegaan op de rol van militairen in vredesmissies. In hoofdstuk 3 worden de 

begrippen belasting, belastbaarheid en welbevinden gedefinieërd. Het belasting- 

belastbaarheidsmodel wordt aan de hand van onderzoeken uit de literatuur besproken.  In 

hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op coping en de invloed hiervan op de belasting en 

belastbaarheid van partners van veteranen. In hoofdstuk 5 volgt de methodische 

verantwoording: een beschrijving van de methode van onderzoek, de vraagstelling en de 

hypothesen, het design, de onderzoekspopulatie, de dataverzameling, de 

onderzoeksinstrumenten, de procedures en de analyse. In hoofdstuk 6 volgen de resultaten 

van het onderzoek, in hoofdstuk 7 de discussie en tot slot de referenties en de bijlagen. 
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THEORETISCH KADER 

 

Hoofdstuk 2. De rol van militairen in vredesmissies  
 

In dit hoofdstuk wordt de rol besproken van militairen in vredesmissies en wordt ingegaan op 

verschillende soorten interventies die leiden tot een verschil in gebruik van militair geweld. 

Tot slot wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van de uitzending en de terugkomst van de 

veteraan voor de partners van veteranen. 

 

2.1 De rol van militairen in vredesmissies 

Het aantal operaties van vredesmissies is vanaf 1990 toegenomen. Bij vredesmissies gaat het 

om het participeren in militaire acties die geïmplementeerd zijn door internationale 

organisaties, zoals de Verenigde Naties (UN), De Noord Atlantisch Vredesorganisatie, 

(NAVO) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). 

Vredesmissies zijn het gevolg van interventies met militaire units na een overeenkomst tussen 

met elkaar in conflict zijnde partijen of om een conflict te beëindigen. In tegenstelling tot 

soldaten die oorlog voeren is het uitgangspunt bij vredesmissies het vreedzaam bewaren van 

de orde en vrede en is het aantal wapens dat men gebruikt beperkt. Er is geen duidelijke 

vijand aanwezig. Vijandigheden kunnen door alle conflicterende partijen veroorzaakt worden 

 

2.2 Verschillende interventies impliceren verschillend gebruik van militair geweld 

In de loop van de tijd zijn verschillende typen vredesmissies ontwikkeld, zoals: 

de waarnemingsmissies, ‘peacekeeping’missies en ‘peace and forcing’missies (missies die 

vrede afdwingen). Bij waarnemingsmissies is men gericht op de waarneming van de situatie 

in het gebied waar oorlog is geweest of waar men hulp nodig heeft. Bij ‘Peacekeeping’ 

missies hebben ‘Peacekeepers’ (vredeshandhavers) de opdracht om de bestaande vrede te 

handhaven, bijvoorbeeld na een wapenstilstand. Het beleid is niet gericht op oorlog voeren, 

maar op het beschermen van menselijke waarden en normen, diplomatie en 

‘ontwikkelingshulp’. Dit beleid leidt tot een verandering in militaire operaties en een 

verandering in rollen en taken van elk lid van de militaire eenheid. Hoofddoel is agressie en 

vechtimpulsen te controleren en vluchtreacties te vermijden in situaties waarin men bedreigd 

wordt met rampen of dood (Mehlum en Weisath 2002). Peacekeepers hebben dikwijls te 

maken met gevaarlijke, provocerende of mensonwaardige situaties en hebben beperkte 

mogelijkheden uiting te geven aan hun boosheid en frustraties. UN peacekeepers bijvoorbeeld 
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spelen geen rol bij oorlogsactiviteiten, maar fungeren als buffer tussen vijandige partijen. Ze 

hebben dus een complexe rol en een taak die afwijkt van soldaten (peace forcing) die oorlog 

voeren (Weisaeth &Sund, 1982). Doel bij ‘peaceforcing missies is niet alleen oorlogvoeren, 

maar ook vrede afdwingen door middel van geweld. Wanneer de Veiligheidsraad een 

bedreiging of verbreking van de vrede of een daad van agressie vaststelt, kan door een 

mandaat van de VN op grond van hoofdstuk VII van het VN-Handvest, besloten worden tot 

‘peaceforcing missies’. Hiervan was bijvoorbeeld sprake in het voormalig Joegoslavie, maar 

ook bij de inval in Irak waarbij verondersteld werd dat er kernwapens zouden zijn en in 

Afghanistan. 

IFOR is op 20 december 1995 de opvolger geworden van de VN-vredesmacht 

UNPROFOR. Deze VN- vredesmacht kreeg een mandaat van de Veiligheidsraad en moest 

toezien op de naleving van het staakt-het-vuren en op het eerbiedigen van de grens tussen de 

Servische- en Moslim-Kroatische entiteiten door beide partijen. Waar UNPROFOR een zeer 

beperkt mandaat had en alleen mocht optreden indien het zelf werd aangevallen, had IFOR 

een veel breder mandaat om zo nodig met geweld tussenbeide te komen indien 

vijandelijkheden weer zouden uitbreken, gevolgd door SFOR sinds 1996. 

 
2.3 Gevolgen van de uitzending voor de veteraan en zijn partner 

De duur van recente uitzendingen is gemiddeld vier maanden met recht op een tussentijds 

verlof van 2 weken. De veteraan en zijn of haar partner kunnen in deze periode veranderd 

zijn, wat tot individuele, sociale en relationele problemen kan leiden. Bij terugkeer in 

Nederland moet de veteraan weer wennen aan ‘het andere leven’ in Nederland. De veteraan 

ervaart soms weinig begrip van de omgeving. Hierdoor kan een gevoel van vervreemding 

ontstaan en kan men zich gaan isoleren, ook van de partner en van de omgeving (Kindras 

&Turakhodzhaev, 1994). Uit een recent onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van 

Defensie (Andres, 2008) blijkt dat ongeveer de helft van de thuisblijvers (42%) de uitzending 

zwaarder vindt dan de partner die daadwerkelijk op missie is. Bijna 80 % van de militairen is 

het hier mee eens. In hun contacten met thuis houdt een derde slecht nieuws achter, 42 % 

vermijdt in telefoontjes en in e- mails alles wat hun partner van streek kan maken, terwijl het 

thuisfront wel open kaart speelt. Bij terugkeer tekent hetzelfde patroon zich af. Ook dan lopen 

thuisblijvers meer tegen problemen aan dan de militairen. 29 % van de thuisblijvers moet 

weer wennen aan de partner, tegenover 12 % van de militairen. 
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De gevolgen van de uitzending en de terugkomst van de veteraan kunnen dus spanningen op 

roepen en veranderingen die van invloed zijn op de belastbaarheid en belasting van partners. 

De wijze van omgaan met stress van de partner kan van invloed zijn op de draagkracht van 

partners.  
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Hoofdstuk 3. Belastbaarheid, belasting en welbevinden 

 
In dit hoofdstuk worden de begrippen belastbaarheid, belasting en welbevinden gedefinieërd. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in objectieve en subjectieve belastbaarheid en aan de hand 

van het belasting- belastbaarheidsmodel wordt beschreven hoe belastende factoren kunnen 

leiden tot belastingsverschijnselen en tot belastingsgevolgen op de langere termijn. Tot slot 

wordt ingegaan op de schokverwerkingstheorie en de invloed hiervan op belasting en 

belastbaarheid. 

 

3.1  Belastbaarheid en Belasting 

Er is geen eenduidige definitie betreffende het begrip belastbaarheid. Belastbaarheid is een 

breed begrip. In de literatuur wordt over locale belastbaarheid gesproken (weefsels en 

organen) en over algemene belastbaarheid, waarbij het gaat om fysieke en mentale belasting 

voor het individu (Vos, Jans & Bredero, 2000). In ons onderzoek gaan we uit van het begrip 

‘algemene belastbaarheid’. Onder algemene belastbaarheid wordt verstaan het vermogen van 

het individu om algemene fysieke en/of mentale belasting te kunnen dragen. Algemene 

belastbaarheid wordt onder andere bepaald door conditie, verwerkingsvermogen, 

probleemhanterend/-oplossend vermogen en emotionele beleving (Vos, Jans & Bredero, 

2000). Belastbaarheid kan ook worden omschreven als draagkracht. Draagkracht is datgene 

wat iemand kan hebben, zijn prestatievermogen, zijn uithoudingsvermogen. Het gaat om het 

vermogen van mensen om aan gestelde eisen te voldoen. Het is geen starre statische eenheid.  

 Calhoun, Beckham en Bosworth (2002) maken een onderscheid in objectieve en subjectieve 

belastbaarheid in de zorg bij chronisch zieken. De last van verzorgers wordt door hem 

onderscheiden in een objectieve last (bijvoorbeeld: financiële moeilijkheden, vastgelopen 

relaties met buren) en een subjectieve last (de reacties van de persoon zelf, affectieve reacties) 

die geassocieerd zijn met de eisen die de situatie stelt.  

 

Het begrip belasting kan ook wel worden omschreven als draaglast. Draaglast of wel belasting 

is het totaal van eisen die aan iemand worden gesteld of die we aan onszelf stellen. De eisen 

hebben betrekking op lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gebieden (Vos, Jans & 

Bredero, 2000). Om goed te kunnen functioneren, gezond te blijven, dienen belasting 

(draaglast) en belastbaarheid (draagkracht) met elkaar in evenwicht te zijn. Treden er in de 

belasting en/ of belastbaarheid veranderingen op, dan blijkt ons organisme een regelsysteem 

te zijn dat zich aan wisselende omstandigheden kan aanpassen. Maar, dit regelsysteem heeft 
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zijn grenzen. De belasting kan zo groot worden en zo lang duren dat ons vermogen tot 

aanpassing (op den duur) tekort schiet. De belastbaarheid kan zo gedaald zijn dat ons 

vermogen tot aanpassing niet meer toereikend is. Dit is een gevolg van de dysbalans tussen 

belasting en belastbaarheid.  

 

3.2  Welbevinden 

In het Van Dale woordenboek wordt het begrip welbevinden omschreven als ‘het zich goed, 

tevreden voelen’. Uit literatuuronderzoek (Mechanic, 1978, Vergeer 2001) blijkt dat het 

begrip welbevinden beschreven is vanuit verschillende perspectieven, namelijk: vanuit de 

kwaliteit van leven, vanuit sociale steun (ouders, familieleden, vrienden en anderen) en vanuit 

de relatie met het begrip draagkracht. Volgens Vergeer (2001) gaat het bij welbevinden om de 

waardering van de persoonlijke kwaliteit van leven binnen een specifiek domein. Onder 

kwaliteit van leven verstaat hij enerzijds de objectief meetbare positief beoordeelde 

kenmerken van de leefomgeving van mensen, die uitgesplitst kunnen worden naar een aantal 

specifieke levensdomeinen en anderzijds de persoonlijke kwaliteit van leven, bepaald door de 

keuze die het individu zelf maakt binnen de gegeven condities. Bruyninckx en Mortelmans 

(1999) geven aan dat bij de constructie en het gebruik van meetinstrumenten nooit 'dé 

kwaliteit van leven' gemeten kan worden. Wat wel gemeten kan worden is of er al of niet 

voldaan is aan een aantal  kwaliteitscondities. Deze kwaliteitscondities kunnen gericht zijn op 

diverse domeinen, zoals ‘welbevinden’. ‘Welbevinden’ kan dus volgens hen worden 

beschouwd als een aspect (domein) van de kwaliteit van leven en niet als maatstaf.  

 

Welbevinden wordt in de literatuur ook in verband gebracht met sociale steun. De steun van 

medemensen, blijkt van cruciale betekenis voor het welbevinden van een individu: het 

individu blijkt als het gaat om gevoelens van welzijn en gezondheid sterk afhankelijk van 

sociale steun (Mechanic,1978). Door sociale steun kan een stressvolle gebeurtenis minder 

machteloos, ontwrichtend en onaangenaam geinterpreteerd worden (Kleber & Brom, 2003). 

Tevens kan kameraadschap van lotgenoten bijdragen aan het verwerkingsproces van 

traumatische ervaringen (Hunt & Robbins, 2001). Gezondheid en sociale steun garanderen 

echter nog geen welbevinden.  

 

De waardering van de persoonlijke kwaliteit van leven binnen een specifiek domein verwijst 

naar een toestand van welbevinden. Welbevinden kan dus gezien worden als een kenmerk van 

de persoon, als subjectieve factor. Het is in eerste instantie een alleen door het individu 
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persoonlijk waar te nemen kenmerk (Vergeer, 2001). Het begrip welbevinden wordt vooral 

gebruikt in de context waarin mensen hun gevoelens kenbaar maken voor condities die de 

kwaliteit van leven betreffen. Welbevinden kan dus gezien worden als een persoonlijk 

keurmerk voor eigen kwaliteit van leven en gezondheid. In dit perspectief zou welbevinden 

omschreven kunnen worden als gevoelens van waardering die het individu geeft aan zichzelf 

en aan aspecten van zijn omgeving. Omdat vanuit de literatuur gesteld wordt dat de draaglast 

samenhangt met de ervaren belasting en vandaar uit het welbevinden beïnvloedt, is dit 

volgens ons een belangrijke factor om mee te nemen in de definitie van welbevinden.  

 

3.3 Model belasting-belastbaarheid 

Een bekend en veelgebruikt model uit de gezondheidszorg om mogelijke oorzaken van 

ziekteverzuim aan te geven, is het belasting-belastbaarheidmodel van Van Dijk (1990). Dit 

model kan ook toegepast worden op partners van veteranen, die uitgezonden zijn geweest of 

worden naar Irak en Afghanistan.  

Het model belasting-belastbaarheid gaat uit van belastende factoren, deze veroorzaken 

belastingsverschijnselen die op den duur kunnen leiden tot belastingsgevolgen. De 

regelgeving en verwerking zijn hierop van invloed en bepalen weer hoe op nieuwe belastende 

factoren gereageerd gaat worden. Er is dus sprake van een regelsysteem met feedback. 

 

Belastende 

factoren 
 Belastings 

verschijnselen

 Belasting

gevolgen 

 

                                                                               

Regelmogelijk 

heden 

    

 

3.4 Belastende factoren 

Belastende factoren bij partners van veteranen kunnen te maken hebben met factoren in de 

partner zelf, factoren die te maken hebben met de stress van de uitzending en het zich weer 

moeten aanpassen aan een nieuwe situatie en factoren die te maken hebben met de gevolgen 

van traumatische ervaringen van de veteraan die een belastende factor kunnen vormen voor de 

Verwerkingsmogelijkheden 
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partner. Ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen: ziekte van een kind of van 

familieleden, onbegrip van de buitenwereld, twijfel aan de zinvolheid van de missie door 

buitenstaanders en de media, druk op het werk, problemen met kinderen. Er is vaak sprake 

van meerdere stressoren op meerdere gebieden die een belasting kunnen vormen voor de 

partner. In het bijzonder PTSS symptomen van de veteraan kunnen gevolgen hebben voor de 

partner en leiden tot belastingsverschijnselen die als ze lang duren leiden tot 

belastinggevolgen. 

 

3.5 Belastingsverschijnselen en belastingsgevolgen 

De gevolgen van het zorgen voor een individu met een chronische ziekte, worden  

geassocieerd met zowel een slechtere psychologische aanpassing en lichamelijke gezondheid 

(Dura, Stukenberg & Kiecolt-Glaser, 1991, in Calhoun, Beckham & Bosworth, 2002) en kan 

leiden tot secondaire traumatisatie bij partners van veteranen. Figley (2005) beschrijft 

secondaire traumatisatie als gedrag en emoties die ontstaan vanuit de wetenschap die men 

heeft over stressvolle gebeurtenissen die een dierbaar of betekenisvol iemand heeft 

meegemaakt. Figley (2005) spreekt over een trauma- overdracht model. In dit model wordt 

ervan uitgegaan dat leden van een systeem in een poging de getraumatiseerde persoon te 

steunen zich inleven in de ander, waardoor de persoon emoties ervaart die te vergelijken zijn 

met die van het slachtoffer. Men ontwikkelt dan evenals de getroffen persoon visuele beelden, 

slaapproblemen, depressies en ander symptomen. Bij herhaalde uizendingen kan de 

hoeveelheid aan traumatische ervaringen toenemen, waardoor ook de kans op secondaire 

traumatisatie bij de partner kan toenemen. 

 

3.6 Schokverwerking en regelgeving  

Stressvolle gebeurtenissen hebben niet voor iedereen dezelfde effecten. Stress wordt in de 

literatuur op verschillende manieren gedefinieerd. Selye (1975) beschrijft stress als een niet 

specifieke respons van het lichaam op eisen die gesteld worden vanuit de omgeving. In de 

schokverwerkingsbenadering wordt gesteld dat bijna alle mensen die ingrijpende ervaringen 

hebben meegemaakt, reacties vertonen die deel uitmaken van een specifiek psychologisch 

verwerkingsproces dat na enige tijd bij de meeste personen is afgerond. Psychologische 

verwerking wordt in deze benadering gezien als een in principe normale en noodzakelijke 

ontwikkeling, waarin de persoon weer greep krijgt op zijn eigen leven en op zijn ingrijpende 

ervaringen. De belangrijkste mechanismen die hierbij een rol spelen zijn: herbeleving en 

vermijding. Beide zijn in bepaalde mate noodzakelijk voor het alternerend proces dat tot 
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betekenisvolle adaptatie en assimilatie leidt (Kleber & Brom, 2003). Toch komt het voor dat 

iemand lang na een schokkende ervaring nog problemen heeft. Een verklaring hiervoor is dat 

mensen over zichzelf en de wereld opvattingen en verwachtingen opgebouwd hebben, 

(schemata) die zij als vanzelfsprekend beschouwen. Na een schokkende gebeurtenis kunnen 

deze schemata tekort schieten waardoor de adaptatie van de schokkende gebeurtenis niet lukt. 

Horowitz heeft een theorie over het schokverwerkingsproces ontwikkeld. Na een schokkende 

ervaring komt deze ervaring in het actieve geheugen en wordt telkens opnieuw beleefd. De 

mate waarin deze informatie terugkeert wordt door controleprocessen gereguleerd. De 

voornaamste controleprocessen ( zie regelgeving belastingmodel) zijn facilitatie en remming 

die leiden tot een afwisseling van ontkenning en herbeleving (Kleber & Brom, 2003). Dit zijn 

beide vormen van stresshantering.  
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Hoofdstuk 4. Coping 

 
In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de rol van coping die in dit hele proces van 

belastende factoren, belastingverschijnselen, belastinggevolgen, regelmogelijkheden en 

verwerking een verbindende rol vervult 

In paragraaf 4.1 wordt een definitie gegeven van coping en in paragraaf 4.2 en 4.3 wordt 

uitleg gegeven over het transactionele model en worden copingstrategieën besproken. 

 

4.1 Coping 

‘Coping’ is eveneens een complex begrip en kan op verschillende manieren gedefinieerd 

worden. Volgens Lazarus en Folkman (1984) kan ‘coping’ gedefinieerd worden als: de 

constante veranderende cognitieve- en gedragsmatige inspanningen van een persoon om 

specifieke externe- en/of interne eisen en vragen tegemoet te treden die als belastend worden 

geschat en die al dan niet passen binnen eigen mogelijkheden. Dit is niet beperkt tot alleen 

succesvolle pogingen, maar omvat alle betekenisvolle pogingen om stress het hoofd te bieden, 

ongeacht de effectiviteit. Deze definitie van coping wordt in dit onderzoek ook gehanteerd. 

De situatie voor veteranen in Irak en Afghanistan kan beschouwd worden als een situatie 

waarin sprake is van specifieke externe en/of interne eisen/ omstandigheden, die een constante 

veranderende cognitieve en gedragsmatige inspanning vragen en ook de terugkomst van de 

veteraan thuis bij zijn of haar partner kan voor beiden gezien worden als een situatie die 

specifieke externe en/of interne eisen stelt aan hun aanpassingsvermogen. 

      

4.2 Onderzoek naar coping 

In de psychologie spelen drie benaderingen een belangrijke rol in het onderzoek naar coping. 

Deze benaderingen zijn: de dispositionele benadering, de situationele benadering en de 

transactionele benadering. De dispositionele benadering richt zich op specifieke 

stresshanteringsstijlen of disposities die mensen hanteren om met stressvolle gebeurtenissen 

om te gaan. Onderzoek dat zich richt op deze benadering legt de nadruk vooral op relatief 

stabiele individuele verschillen in stresshantering (Jones & Bright, 2001).  

De situationele benadering gaat er van uit dat copinggedrag hoofdzakelijk gestuurd 

wordt vanuit de situatie. De situatie kan dan reflexmatig stresshanteringsresponsen uitlokken 

zonder intentionele of bewuste tussenkomst van de persoon (Zeidner & Endler, 1996). Hierbij 

kan je bijvoorbeeld denken aan een veteraan die reflexmatig (automatisch) bij een aanval het 

leven van een kameraad redt door hem af te schermen van het gevaar of die reflexmatig 
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terugschiet om zijn eigen leven te redden. Het gaat om onverwachte momenten, waarop men 

automatisch, reflexmatig reageert. De transactionele benadering verwijst naar een dynamisch 

proces. Het gaat om een wisselwerking tussen de bedreigende situatie, de taxatie van die 

situatie, de respons daarop en de beoordeling van de respons door de persoon zelf (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986). Cognitieve appraisal is het centrale 

concept binnen het transactioneel model. Het is een mentaal proces waarin men bij stressvolle 

gebeurtenissen twee soorten interpretaties toepast: een primaire interpretatie (wat voor een 

schade of winst zou de gebeurtenis me kunnen opleveren) en een secondaire interpretatie (wat 

kan ik doen om de situatie te veranderen en welke keuzes en hulpmogelijkheden zijn er). 

Deze interpretaties kunnen leiden tot een aantal stresshanteringsstrategieen om de situatie het 

hoofd te bieden. 

 

4.3. Copingstrategieën 

Coping heeft volgens Folkman et al. (1986) twee belangrijke functies, namelijk: het reguleren 

van stressvolle emoties (emotiegerichte coping) en het veranderen van de verstoorde relatie 

tussen persoon en omgeving die de stressreacties veroorzaakt (probleemgerichte coping). Uit 

onderzoek van Zeidner (2007) blijkt dat emotiegerichte coping het meest effectief is in 

stressvolle situaties waarin geen controle mogelijk is. 

 Probleemgerichte coping is gericht op het veranderen van de stressor, omvat 

probleemoplossingsgericht denken en planning, zoals bijvoorbeeld alle kanten van het 

probleem op een rijtje zetten.  Emotiegerichte coping is gericht op het veranderen van de 

emotionele reactie op de stresssituatie. Als voorbeelden noemen Tamres, Janicki en Helgeson 

(2002): het ventileren van emoties, vermijding, acceptatie van het probleem, overdrijven, 

herinterpretatie van het probleem en zelfbeschuldiging. Janof-Bulman (1985) onderscheidt in 

het copingproces aspecten als: het bijstellen van verwachtingen met betrekking tot de relatie, 

waar stresshanteringstrategieën worden gebruikt als: herdefiniëren van de gebeurtenis/ 

situatie, betekensgeving en aanpassen van eigen gedrag aan de nieuwe situatie.  

Er zijn ook andere classificatiesystemen van coping (Billings & Moos in Tamres, Janicki & 

Helgeson, 2002), maar het onderscheid tussen emotiegerichte- en probleemgerichte coping 

wordt volgens Tamres, Janicki & Helgeson (2002) het meest gebruikt in onderzoeken en 

zullen wij ook in ons onderzoek hanteren.  

 

Stresshanteringsstrategieën zijn dynamisch en kunnen veranderen bij het ouder worden. De 

manier waarop stresshanteringsstrategieën zich ontwikkelen heeft te maken met het 
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psychologische en biologische vermogen om op stress te reageren. Hoe meer en hoe langer 

een mens stressvolle situaties meemaakt hoe groter de kans is dat de belasting te groot wordt 

en de draagkracht verminderd; de hulpbronnen raken uitgeput en op basis van een negatieve 

identiteit wordt de taxatie van een nieuwe belastende situatie ook minder genuanceerd en 

minder positief ( Brewin, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan… 

 

Universiteit Utrecht  Pagina 20 
 

METHODEN 

 

Hoofdstuk 5. Methodische verantwoording 
 
In dit hoofdstuk zal de uitvoering van het onderzoek beschreven worden. Hierbij wordt 

ingegaan op de vraagstelling en de hypothesen die naar aanleiding van het literatuuronderzoek 

geformuleerd zijn. In het onderzoeksdesign zullen de belangrijkste begrippen in het 

onderzoek gedefinieerd worden. Vervolgens wordt de onderzoeksgroep besproken, de 

onderzoeksinstrumenten, de procedure en de gebruikte statistische analyse.  

 
5.1 Vraagstelling en hypothesen 

De vraagstelling van dit onderzoek is: In welke mate partners van veteranen, die uitgezonden 

zijn geweest naar Irak en Afghanistan, belasting ervaren als gevolg van de terugkeer van de 

veteraan en welke copingstrategieën gebruiken ze om hiermee om te gaan?  

 

Op grond van onze vraagstelling en de onderzoeksliteratuur hebben wij de volgende 

hypothesen geformuleerd:  

Hypothese 1: 

Bij partners van veteranen is er een relatie tussen de ervaren belasting en het gebruik van 

emotiegerichte coping en probleemoplossende coping. 

Hypothese 2: 

Partners die een hogere belasting ervaren, zullen een mindere mate van welbevinden ervaren. 

Hypothese 3: 

Er is een relatie tussen de ervaren belasting bij partners van veteranen van wie de veteraan 

meerdere keren is uitgezonden.  

Hypothese 4: 

Partners van veteranen die meer maanden actief zijn geweest in hun missie ervaren een 

grotere belasting na thuiskomst van de veteraan dan partners van veteranen die minder 

maanden actief zijn geweest. 

 

5.2 Onderzoeksdesign 

Het onderzoek ‘Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan’ is een verkennend onderzoek. 

Het doel van het onderzoek is de ervaren belasting van partners van veteranen in kaart te 

brengen in relatie tot hun manier van coping. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
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inferentiële statistiek, zodat door middel van een heterogene steekproef algemene uitspraken 

gedaan kunnen worden over de populatie, de partners van veteranen.  

‘Coping’ wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: constante veranderende cognitieve- 

en gedragsmatige inspanningen van een persoon aan specifieke externe- en/of interne eisen, 

die al dan niet passen binnen eigen mogelijkheden.  

De factoren die gemeten worden in dit onderzoek zijn: coping en de ervaren belasting, 

waarbij de ervaren belasting wordt gemeten door het welbevinden en de objectieve belasting. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in objectieve en subjectieve belasting ( Calhoun, Beckham 

& Bosworth, 2002). De last van verzorgers wordt onderscheiden in een objectieve last als 

gevolg van de zorg voor een individu (bijvoorbeeld: overmatig alcohol- en/of drugsgebruik 

van de veteraan) en een subjectieve last (de reacties van de persoon zelf) die geassocieerd zijn 

met de eisen die de situatie stelt (Vitalinao, Young, & Russo, 1991). Welbevinden wordt 

gedefinieerd als gevoelens van waardering die het individu geeft aan zichzelf en aan aspecten 

van zijn omgeving. 

Coping wordt gemeten worden door middel van twee schalen, emotie- en taakgerichte 

coping, van de vragenlijst ‘Coping Inventory for Stress Situations (CISS)’. De tweede factor, 

de ervaren belasting, wordt gemeten door vier schalen van de ‘Betrokkenen Evaluatie Schaal” 

(BES), namelijk: zorgen maken, toezicht houden op, spanning en aansporen. Welbevinden is 

gemeten door de General Health Questionnaire-12 (Goldberg, 1972; Goldberg & Williams, 

1988) en als onderdeel opgenomen in de BES.  

  
5.3 Participanten 

 De vragenlijst is per post verzonden naar 400 veteranen, die uitgezonden zijn geweest naar 

Irak en Afghanistan, met het verzoek de vragenlijst te overhandigen aan de partner. Het 

onderzoek was gericht op de periode na de uitzending. In dit onderzoek hebben 38 partners 

van veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Irak en 19 partners van veteranen die 

uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de 

partners is 38 jaar. De steekproef bestaat uit 2 mannen en 55 vrouwen. Het laatste jaar van de 

uitzending van de veteranen varieerde van het jaar 2002 tot 2008 (M=2003), waarvan het 

merendeel (13 veteranen) in het jaar 2006 voor het laatst uitgezonden was geweest.  

Er zijn 61 vragenlijsten ingevuld, waarvan 57 vragenlijsten bruikbaar waren en 4 

vragenlijsten onbruikbaar waren, doordat ze onvolledig ingevuld waren. De vier formulieren 

waren via internet ingevuld en zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat bij deze 

inzendingen alleen de demografische gegevens bekend waren.  
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We hebben gekozen voor een steekproef onder partners van veteranen van recente 

vredesmissies naar Irak en Afghanistan, Hierdoor zijn inzichten en resultaten gebaseerd op 

recent onderzoek en kunnen mogelijk van nut zijn bij psycho- educatie en nazorg van partners 

en veteranen.  

De non-respons in dit onderzoek is hoog (N=339). Partners van veteranen staan in 

geen enkel bestand geregistreerd. Dit maakt het moeilijk partners direct te benaderen. We 

mochten daarom gebruik maken van het adressenbestand van het Veteraneninstituut voor het 

werven van participanten. Ook in dit adressenbestand staat echter niet geregistreerd of een 

veteraan een partner heeft, dus zijn de partners indirect, via de veteraan, benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek. Waarschijnlijk heeft deze indirecte benadering geleid tot een hoge 

non- response. Andere factoren die mogelijk een rol kunnen spelen zijn: het hebben van een 

andere partner ten tijde van de uitzending en vermijding als gevolg van de mogelijk negatieve 

beladenheid van herinneringen aan de uitzending.  

   

5.4 Onderzoeksinstrumenten 

Door middel van een vragenlijst (zie bijlage 1) is de belasting gemeten van partners van 

veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan en werd nagegaan welke 

vormen van coping gehanteerd werd en wat de invloed daarvan was op de belastbaarheid van 

partners.  

Met behulp van de ‘Betrokkenen Evaluatie Schaal (BES)’ (Schene & Van 

Wijngaarden, 1991) is de ervaren belasting van partners gemeten. De BES is een Nederlandse 

vertaling van de Engelse vragenlijst ‘Involvement Evaluation Questionnaire’ (IEQ) (Schene, 

1986) De vragenlijst omvat vier belastingfactoren (spanning, zorgen maken, toezicht houden, 

aansporen) en een totaalscore. De BES meet de consequenties van een psychiatrische stoornis 

voor de bij de cliënt betrokkenen gezins- of familieleden, kennissen of anderszins 

betrokkenen, en bestaat uit 88 meerkeuzevragen, die alle betrekking hebben op de periode van 

vier weken voorafgaande aan de invulling. Indien de vragen enigszins worden aangepast, is 

het mogelijk de vragenlijst te gebruiken voor andere doelgroepen. Zo heeft de Academie 

Gezondheidszorg Utrecht de BES gebruikt in een onderzoek naar zelfmanagement van 

chronisch zieke patiënten en hun familie (Van Meijel & Dekker, 2002). De validiteit en 

betrouwbaarheid van de BES zijn inmiddels in vijf verschillende Europese landen onderzocht 

(Van Wijngaarden, 2003). 
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 In de BES is daarnaast het onderdeel welbevinden opgenomen, wat gemeten wordt 

door “The General Health Questionnaire (GHQ-12) (Goldberg, 1972; Goldberg & Williams, 

1988). De GHQ-12 omvat twaalf criteria waarbij de persoon moet aangeven in hoeverre 

hij/zij zich beter, hetzelfde of slechter voelt dan gewoonlijk.  

Coping is in dit onderzoek gemeten met de ’Coping Inventory for stressfull situations 

(CISS)’ van De Ruiter (2004), de uit het Engels vertaalde vragenlijst, bestaat uit 48 items, 

verdeeld over drie schalen: probleemoplossende coping (16 items), emotiegerichte coping (16 

items) en vermijdingsgerichte coping (16 items). In dit onderzoek zijn de schalen ‘ probleem- 

en oplossingsgericht’ gebruikt, omdat dit uit de literatuurstudie de meest relevante 

stresshanteringstijlen zijn in de context van dit onderzoek. De items van deze vragenlijst 

hebben betrekking op probleem- en emotiegerichte coping en kunnen via een vijfpunts 

ordinale schaal beantwoord worden met behulp van de antwoordcategorieën: ‘helemaal niet’ 

tot ‘heel erg sterk’. De CISS leent zich in dit onderzoek goed om coping te meten, omdat de 

CISS een overzichtelijk aantal schalen (drie schalen) hanteert om de meest relevante 

copingstrategieën in kaart te brengen, waar andere instrumenten een veelvoud van dit aantal 

gebruiken. De COPE (Carver,Schreier & Weintraub, 1989) hanteert 15 schalen en de 

Utrechtse Coping Lijst (UCL; Schreurs, Van de Willige, Brosschot, Tellegen & Graus, 1993) 

hanteert zeven schalen. Daarnaast steekt de CISS in vergelijking met de COPE gunstig af, 

daar in de COPE de betrouwbaarheidscoëfficiënten van veel schalen onvoldoende zijn en de 

inter-correlaties tussen de schalen aan de hoge kant (De Ridder, 1995). In vergelijking met de 

UCL steekt de CISS ook gunstig af, omdat het onderscheid tussen probleemgerichte en 

emotiegerichte coping strategieën afwezig is in de UCL, wat de interpretatie van de 

bevindingen in termen van copingtheorie bemoeilijkt (Sanderman & Ormel, 1992). De CISS 

maakt dit onderscheid wel duidelijk.  

 De vragenlijst in dit onderzoek bestaat uit 84 items, verdeeld over vier delen. Het 

eerste deel, demografische gegevens (13 items), bevat de algemene gegevens van de 

participanten, zoals: leeftijd,  sekse, samenlevingsvorm, gezinssamenstelling en 

opleiding/werk. Het tweede deel, belasting (33 items), omvat vragen over de ervaren belasting 

van partners van veteranen sinds de terugkomst van de veteraan. Ook is in dit deel het 

welbevinden opgenomen (12 items). Het derde deel, coping (32 items), omvat stellingen met 

betrekking tot probleem- en emotiegerichte coping, zoals ‘Nadenken over de gebeurtenis en 

leren van mijn fouten’ of ‘Piekeren over wat mij te doen staat’ ( zie bijlage). Het vierde deel, 

hulpverlening (6 items), omvat vragen met betrekking tot de hulp die partners krijgen voor het 

verwerken van de uitzending van de veteraan. Met behulp van deze vragenlijst kan worden 
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gemeten in hoeverre verschillen in copingstijl van invloed zijn op de belastbaarheid van 

partners.  

  

5.5 Procedure 

In de eerste fase van het onderzoek is een proefonderzoek afgenomen bij 10 partners van 

veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan. Op grond van de feedback 

op de vragenlijst kon de vragenlijst waar nodig verbeterd en aangevuld worden. Uiteindelijk 

zijn 400 veteranen per post benaderd om aan hun partner te vragen de vragenlijst in te vullen. 

Hiervan hebben 57 partners de vragenlijsten ingevuld. Elke 7e geregistreerde veteraan uit het 

Irak en Afghanistan bestand is at random benaderd. 

De vragenlijst werd met een inleidende brief, per post op 15 januari 2009 naar de 

veteranen verstuurd. Aan hen werd gevraagd hun partner de inleidende brief en vragenlijst te 

overhandigen. De partners werd verzocht de vragenlijst in te vullen en  te retourneren naar het 

Veteraneninstituut met behulp van een retourenvelop. Op het voorblad van de vragenlijst 

stond een toelichting over het doel van het onderzoek en werd gewezen op het anoniem 

verwerken van de gegevens. Naast het toezenden van de vragenlijsten per post, is er een 

oproep geplaatst op de website van het Veteraneninstituut waarbij we een oproep hebben 

gedaan op partners van veteranen om mee te werken aan het onderzoek. De respondenten 

konden via een link de vragenlijst openen en invullen. De gegevens van de vragenlijsten 

werden in een SPSS-bestand (Statistical Package for the Social Sciences, versie 16) 

ingevoerd, om deze vervolgens statistisch te bewerken en te analyseren. 

  
5.6 Statistische anaylsetechnieken en software 

De data zijn verwerkt met statistische software; Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), versie 16.  
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RESULTATEN 

 

Hoofdstuk 6. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zullen wij de hypothesen die geformuleerd zijn om de vraagstelling te 

beantwoorden bespreken. De eerste en tweede hypothesen zijn bekeken vanuit de samenhang 

van de copingstijl, belastbaarheid en welbevinden. De derde en vierde hypothesen zijn 

bekeken vanuit de samenhang tussen belasting, aantal keren dat men is uitgezonden en duur 

van uitzending. Vervolgens zal een aanvullende analyse besproken worden, die wij hebben 

gedaan, om te kijken of er een verschil is tussen de missies Irak en Afghanistan en de ervaren 

belasting.  

 

6.1 Samenhang copingstijl, belasting en welbevinden 

Hypothese 1. 

Bij partners van veteranen is er een relatie tussen de ervaren belasting en het gebruik van 

emotiegerichte coping en probleemoplossende coping. 

Om deze hypothese te toetsen werden de twee copingstijlen, te weten probleemgerichte 

coping en emotiegerichte coping, vergeleken met de belasting van de participanten. De 

belastbaarheid bestaat uit de variabelen belasting en welbevinden.  

Voordat gekeken werd naar de relatie tussen de variabelen,is eerst gekeken of de scores van 

de participanten normaal verdeeld waren. Dit is gedaan om vertekening van de resultaten uit 

te sluiten. Uit de ‘normal probability plots’ bleek dat de scores van de participanten normaal 

verdeeld waren. Met behulp van de Kolmogorov-Smirnov toets bleek dat de variabelen 

emotiegerichte(p<.889) en probleemgerichte coping(p<.535) normaal verdeeld waren. De 

variabele belasting is volgens de Kolmogorov-Smirnov toets ook normaal verdeeld (p<.186)  

 

Verschil probleemgerichte en emotiegerichte coping 

Tevens is er gekeken of er een verschil was in het gebruik van de twee copingstijlen, 

probleem- en emotiegericht. Uit de ‘paired sample t-test’ bleek dat er een significant verschil 

was in het gebruik van de emotiegerichte- en probleemgerichte coping (t = -13.238, df = 56, 

p<.0005, tweezijdig). Uit de resultaten bleek dat de participanten meer gebruik maakten van 

een probleemgerichte coping (m = 3.52, sd= 0.63) dan van een emotiegerichte coping (m = 

2.05 , sd= 0.61).  
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Relatie coping en ervaren belasting 

Door middel van een Spearman’s rho correlatieberekening is vastgesteld dat er geen 

significante correlatie (r = .016) bestaat tussen probleemgerichte coping en 

welbevinden(p<.907). Er is wel een significante correlatie(r =.476) gevonden tussen 

emotiegerichte coping en welbevinden( p<. 000) (zie bijlage 1: SPSS-output hypothese 1, 

tabel 1 en 2). Een hogere toepassing van emotiegerichte coping zou volgens de resultaten een 

relatie hebben met een hogere rapportage van welbevinden. Deze relatie werd niet 

ondersteund door de resultaten tussen probleemgerichte coping en welbevinden. Tevens is er 

geen significant verband gevonden tussen de variabelen belasting en probleemgerichte  

copingstijl (r = .218), als ook tussen belasting en emotiegerichte coping is geen significant 

verband gevonden (r=.181). Deze resultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 1: SPSS output 

hypothese 1, tabel 3 en 4. 

De hypothese, dat er een relatie zou bestaan tussen belasting en copingstijl, wordt niet door de 

gevonden resultaten ondersteund.  

 

Hypothese 2. 

Partners die een hogere belasting ervaren, zullen een mindere mate van welbevinden ervaren. 

De variabelen die zijn gebruikt om deze hypothese te toetsen zijn belasting en welbevinden. 

Door middel van een correlatieberekening is gebleken dat er een significante negatieve 

correlatie bestaat tussen belasting en welbevinden(r = -.2.76, p<.037). Er is vanuit de 

resultaten van dit onderzoek ondersteuning gevonden voor deze hypothese. Partners van 

veteranen die een hogere belasting ervaren, rapporteren een mindere mate van welbevinden.  

 

6.2 Samenhang tussen belasting, aantal keren dat men is uitgezonden en duur van 

uitzending 

Hypothese 3 

Er is een relatie tussen de ervaren belasting bij partners van veteranen van wie de veteraan  

meerdere keren is uitgezonden  
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Tabel 1. Overzicht van het aantal keer dat een veteraan uitgezonden is geweest.  

 
Aantal keer uitgezonden Aantal veteranen Percentage 

1 keer 14 24.6 

2 keren 22 38.6 

3 keren 12 21.1 

4 keren 4 7.0 

>5 keren 5 8.8 

Totaal  57 100.0 

 

 Om deze hypothese te toetsen is er een correlatie berekend tussen belasting, welbevinden en 

het aantal keren dat de veteraan is uitgezonden. Er is een correlatie gevonden tussen 

welbevinden en het aantal keren dat men is uitgezonden ( r=.308, p<.020), waaruit blijkt dat 

het welbevinden van de partner van de veteraan hoger is naarmate de veteraan vaker is 

uitgezonden. Tabel 1 laat het overzicht zien van het aantal veteranen er hoe vaak is 

uitgezonden. Uit de tabel is af te lezen dat 38.1 % van de onderzochte veteranen twee maal is 

uitgezonden, opgevolgd door 24.6% van de veteranen die 1 maal zijn uitgezonden. Slechts 

8.8% is vijf keer of vaker uitgezonden. Uit deze resultaten blijkt dat 9% van het welbevinden 

verklaard wordt door het aantal keren dat een veteraan is uitgezonden. Er is geen correlatie 

gevonden tussen belasting en het aantal keer dat de veteraan is uitgezonden (r=.098, p<.470). 

Er is vanuit de resultaten geen ondersteuning gevonden voor deze hypothese. (De resultaten 

zijn opgenomen in bijlage 1: SPSS output hypothese 2, tabel 6 en 7) 

 

Hypothese 4 

Partners van veteranen die meer maanden actief zijn geweest in hun missie ervaren een 

grotere belasting na thuiskomst dan partners van veteranen die minder maanden actief zijn 

geweest. 
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Tabel 2. Overzicht van het aantal maanden dat een veteraan actief is geweest in zijn/haar 

missie.  

Aantal maanden actief Frequentie veteranen Percentage  

1-3 maanden 17 29.8 

4-6 maanden 39 68.4 

7-9 maanden 1 1.8 

Totaal  57 100.0 

 
Door middel van de independent sample t-test is de vergelijking gemaakt tussen de ervaren 

belasting en  het aantal maanden dat een veteraan werd uitgezonden. Hierbij is een 

onderverdeling gemaakt tussen 1-3 maanden en 4-6 maanden, zoals te zien is in tabel 2, waar 

een overzicht staat van de onderzochte veteranen en het aantal maanden dat de veteraan actief 

is geweest in zijn/haar missie. De mogelijkheid van 7-9 maanden is niet meegenomen in de 

test, vanwege een te lage frequentie, waardoor een vertekend beeld zou ontstaan van de 

resultaten. Er is geen significant verschil gevonden tussen het aantal maanden van uitzending 

en de ervaren belasting (t = -.869, df =43, p=.390, tweezijdig). Er is tevens geen verschil in 

gemiddelde tussen veteranen die 1-3 maanden zijn uitgezonden (m=1.78, sd=.22) en 

veteranen die 4-6 maanden zijn uitgezonden (m = 1.84, sd =.322). 

De hypothese wordt bij deze niet ondersteund door de resultaten. 

 

6.3 Aanvullende analyse: Belastbaarheid en ‘soort missie’ 

Er is een aanvullende analyse gedaan, waarbij gekeken is of er een verschil is in het ‘soort 

missie’, namelijk Irak of Afghanistan en de ervaren belasting. Om deze hypothese te toetsen 

is het verschil berekend tussen belasting, welbevinden en het soort missie. 

Dit is berekend door middel van een variantie analyse, een one way anova. Er is geen 

significant verband gevonden tussen belasting en missie, F( 1, 55 ) =.310, p=.580. 

Ook is er geen significant verband gevonden tussen welbevinden en soort missie, F ( 1, 55 ) = 

1.175, p=.283. De hypothese wordt niet ondersteund door de resultaten. 

 

 

 

 
 

 
 



Als je partner terug is uit Irak of Afghanistan… 

 

Universiteit Utrecht  Pagina 29 
 

DISCUSSIE 

 
Hoofdstuk 7. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken naar aanleiding van de resultaten van het 

onderzoek en wordt een kritische beschouwing gegeven van methoden van onderzoek, 

gebruikte vragelijsten en onze overige bevindingen. Tot slot volgt een conclusie die gebaseerd 

is op het gehele onderzoek en worden aanbevelingen gegeven voor vervogonderzoek.  

De resultaten van ons onderzoek kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de totale populatie, 

omdat er 57 participanten aan ons onderzoek hebben deelgenomen:  een te kleine steekproef   

om plausibele conclusies te  trekken. 

 
7.1 Bespreking resultaten 

De vraagstelling van ons onderzoek is: In welke mate ervaren partners van veteranen 

‘belasting’ na terugkomst van een uitzending naar Irak of Afghanistan en welke 

copingstrategieën gebruiken zij om hiermee om te gaan? Om deze vraagstelling te kunnen 

beantwoorden zijn de volgende hypotheses opgesteld en getoetst.  

 

Hypothese I: Bij partners van veteranen is er een relatie tussen de ervaren belasting en het 

gebruik van emotiegerichte coping en probleemoplossende coping. 

Uit onze resultaten is gebleken dat er in eerste instantie geen verband is gevonden tussen de 

gebruikte copingstijl en de ervaren belasting. De hypothese wordt vanuit de resultaten niet 

onderbouwd. Opmerkelijk is wel dat er een significant verschil is tussen het gebruik van 

emotiegerichte -en probleemoplossende coping. Gebleken is dat de participanten meer 

probleemoplossende- dan emotiegerichte coping hanteerden. Er werd echter geen significant 

verband gevonden tussen probleemoplossende coping en ervaren belasting. Wel werd er een 

significant verband gevonden tussen emotiegerichte coping en ervaren belasting, waaruit 

geconcludeerd kan worden dat partners die emotiegerichte coping hanteren een hogere mate 

van welbevinden ervaren dan partners die probleemoplossende coping hanteren. Omdat er 

geen verband gevonden is tussen de gebruikte copingstijl en belasting, kan het zijn dat 

partners gebruik hebben gemaakt van andere copingstijlen, zoals mogelijk vermijdende 

copingstijlen’, die niet in ons onderzoek zijn opgenomen.  

 

Hypothese II: Partners die een hogere belasting ervaren, zullen een mindere mate van 

welbevinden ervaren. Uit de correlaties bij deze onderzoeksvraag blijkt dat er een significant 
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omgekeerd; hoe hoger de belasting, hoe geringer het welbevinden. Dit houdt in dat een hogere 

ervaren belasting, de draagkracht van een partner vermindert, waardoor de kwaliteit van leven 

negatief beïnvloed wordt. Dit betekent dat in de nazorg het accent moet liggen op het 

versterken van de draagkracht van de partner, zodat de partner minder belasting ervaart. 

Hierdoor zou de kwaliteit van leven van de partner verhoogd kunnen worden, waardoor de 

ervaren en dus subjectieve belasting minder wordt.  

 

Hypothese III: Er is een relatie tussen de ervaren belasting bij partners van veteranen van 

wie de veteraan meerdere keren is uitgezonden.  

 Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verband is gevonden tussen het aantal keren dat 

een veteraan is uitgezonden en de ervaren belasting bij de partner. Wel is er een significant 

verband gevonden tussen het welbevinden bij de partner en het aantal keren dat een veteraan 

is uitgezonden. De hypothese moet hierbij verworpen worden. 

Het blijkt dat de mate van ‘welbevinden’ van de partner toeneemt als de veteraan 

vaker wordt uitgezonden. In het theoretisch gedeelte van ons onderzoek werd gesteld dat 

mensen in het algemeen goed blijven functioneren wanneer belasting (draaglast) en 

belastbaarheid (draagkracht) met elkaar in evenwicht staan. Gesteld zou  kunnen worden dat 

hoe vaker een veteraan wordt uitgezonden, hoe minder effect dit heeft op de dysbalans tussen 

draaglast en draagkracht. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat partners van 

veteranen, naarmate de veteraan vaker op uitzending gaat, beter in staat zijn een balans te 

vinden in de mate van ‘ zich welbevinden’ of dat dit juist verbetert. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat er sprake is van een gewenning en partners zich minder grote 

zorgen maken als bij de eerste uitzending. Hierdoor vindt er geen opeenstapeling plaats van 

stress, die kan leiden tot emotionele uitputting en een emotionele burn-out, zoals gesteld door 

Dirkzwager et al. (2005).  

 

Hypothese IV: Partners van veteranen die meer maanden actief zijn geweest in hun missie 

ervaren een grotere belasting na thuiskomst van de veteraan dan partners van veteranen die 

minder maanden actief zijn geweest. Uit ons onderzoek blijkt dat er geen significant verband 

bestaat tussen het aantal maanden waarin een veteraan actief is geweest en de ervaren 

belasting na thuiskomst van de partner van de veteraan. Hierbij moet de hypothese verworpen 

worden. De resultaten laten zien dat wanneer een veteraan langer van huis is, dit geen directe 

invloed heeft op de belasting die een partner ervaart. In het onderzoek van Kindras en  

Turakhodzhaev (1994) blijkt dat wanneer een veteraan langer van huis is er een gevoel van 
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onbegrip van de omgeving kan ontstaan, waardoor de veteraan naast de vervreemding van de 

partner, ook een gevoel van vervreemding ten opzichte van de omgeving kan ervaren. Voor 

de partners in ons onderzoek is dit niet van toepassing. De gemiddelde duur van de uitzending 

van de veteranen in ons onderzoek is tussen de vier tot zes maanden.  

 

7.2 Kritische beschouwing op het onderzoek 

Een sterk punt van ons onderzoek is dat er wordt gekeken naar de relatie tussen de 

belastbaarheid van partners en verschillende vormen van coping. Uit het literatuuronderzoek 

blijkt dat er niet eerder onderzoek is gedaan naar de relatie tussen belasting en omgaan met 

stress bij partners van veteranen. De resultaten hiervan kunnen van belang zijn bij psycho- 

educatie, nazorg en ondersteuning van partners van veteranen. Wanneer blijkt wat de mate 

van belasting is van partners en welke wijze van omgaan met stress hierop van invloed kan 

zijn, kan in de nazorg daar op aangesloten worden.  

Het werven van participanten verliep om verschillende redenen moeizaam. De eerste 

reden heeft te maken met het feit dat we het onderzoek wilden bekendmaken en wilden 

werven in diverse maandbladen gericht op veteranen. Deze weigerden echter de 

bekendmaking van het onderzoek, omdat partners van veteranen niet tot hun doelgroep 

behoorden. 

 Wel konden we een beschrijving van het doel van het onderzoek plaatsen op de 

website van het Veteraneninstituut, waarbij ook de vragenlijst on- line kon worden ingevuld. 

Hierop kwam nauwelijks respons. De reacties die binnenkwamen waren onbruikbaar, omdat 

de vragenlijst niet volledig was ingevuld of voortijdig was afgebroken. Het voortijdig 

afbreken van de vragenlijst had volgens enkele participanten te maken met de tijd (20 

minuten) die nodig was om de vragenlijst in te vullen. Wanneer vragenlijsten te lang zijn kan 

de  motivatie van de participanten afnemen en dit kan resulteren in een lagere respons van de 

steekproef (Theeboom, Dekens, Dom, & Vertonghen, 2007). Uit onderzoek van Vonk (1999) 

bleek dat de responsrate bij een lange vragenlijst gemiddeld 30% bedraagt, en bij een korte 

vragenlijst 54%. 

Uiteindelijk is de vragenlijst verstuurd naar 400 veteranen, van wie de adressen 

verkregen zijn uit het adressenbestand van het Veteraneninstituut. Aan de veteranen werd 

gevraagd de vragenlijst die was bijgevoegd bij de inleidende brief, aan hun partner te geven. 

Er was sprake van een hoge non-respons. Slechts 61 participanten hebben deelgenomen aan 

dit onderzoek. Non-respons kan een bedreiging zijn voor de representativiteit van de gegevens 

(Bethlehem & Kersten, 1987 in Brand & Bijmolt, 1993). De non-respons kan door 
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verschillende factoren verklaard worden. In het adressenbestand was niet aangegeven of de 

veteraan een partner had. Het is dus mogelijk dat een deel van de veteranen die geen partner 

hebben, een vragenlijst heeft gekregen. In een aantal gevallen bleek dat er sprake was van een 

andere partner dan bij de uitzending en terugkomst van de veteraan. De vragenlijst werd door 

hen retour gezonden. Dit kan voor meerdere veteranen gelden waarvan de partner niet heeft 

gereageerd. Ook de indirecte wijze waarop we de participantenen hebben benaderd kan de 

kleine steekproef verklaren. Voor deze werkwijze werd gekozen, omdat we geen 

adressenbestand of andere informatiepunten konden vinden waarbij we op een directe manier 

in contact konden komen met partners van veteranen. In overleg en met steun van het 

Veteraneninstituut hebben we ervoor gekozen om via het adressenbestand van het 

Veteraneninstituut te Doorn, veteranen te benaderen aan wie we de vragenlijst en 

begeleidende brief hebben gestuurd met het verzoek aan hun partners te vragen de vragenlijst 

in te vullen. Het kan zijn dat de vragenlijst nooit bij de partner is terechtgekomen omdat de 

veteraan zelf hier het nut niet van inzag. Hierdoor ontstaat er een vertekening; de veteraan 

heeft in principe de eerste keuze om in te stemmen met het onderzoek. De kans is hierdoor 

groot dat met name partners van veteranen die geen problemen hebben ervaren met de 

uitzending van de veteraan de vragenlijst hebben ingevuld.  

 Een andere vertekening die een rol kan spelen, kan te maken hebben met het feit dat de 

partner van de veteraan, die weet dat de veteraan op de hoogte is van dit onderzoek, een 

sociale druk ervaart en sociaal wenselijke antwoorden geeft. Mensen hebben over het 

algemeen de neiging zich te laten zien van hun goede kant (Baarda & De Goede, 2001). 

Bovengenoemde oorzaken zouden een verklaring kunnen vormen voor de geringe mate van 

ervaren belasting en voor het feit dat de mate van welbevinden niet verschilt van de periode 

voor de uitzending. Het kan ook zijn dat veel participanten weerstand voelden mee te doen 

aan het onderzoek omdat het hen weer herinnerde aan een periode die ze liever willen 

vergeten. Het gevolg hiervan kan zijn dat de mensen die wel meededen tot een selecte groep 

behoren, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan (Baarda & De Goede, 2001).  

Een persoonlijke benadering op bijvoorbeeld veteranendagen zou wel een 

mogelijkheid zijn geweest om meer participanten te werven. Tijdens ons onderzoek waren we 

niet in de gelegenheid deze dagen te bezoeken omdat deze dagen slechts enkele keren per jaar 

georganiseerd worden. De vraag is of we, wanneer we dit hadden gedaan, een objectief beeld 

hadden gekregen van de ervaren belasting. De medaille-uitreikingen worden direct na 

terugkomst van de veteraan georganiseerd. Uit onderzoek is gebleken dat partners van 

veteranen bij hereniging de eerste zes weken als witte broodsweken ervaren. De hierop 
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volgende fase, de fase van re-integratie en stabilisatie, is betrouwbaarder voor de resultaten, 

omdat de veteraan dan meer gewend is aan het thuis zijn en zijn leven weer moet oppakken 

(Logan, 1987). 

 

Wanneer gekeken wordt naar de door ons gebruikte vragenlijsten, kan ook hier een kritische 

kanttekening worden geplaatst.  

In ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van schalen uit ‘De Betrokkenen 

Evaluatie Schaal’ van Van Wijngaarden en ‘De Coping Inventory for Stressful Situations’ van 

De Ridder & Van Heck (2004). Hoewel er zorgvuldig gekozen is voor het gebruik van deze 

schalen, zijn er toch enkele kritiekpunten te vermelden. De BES is ontwikkeld om de 

belastbaarheid van partners van schizofrene patiënten te onderzoeken. De vragenlijst bestaat 

uit vier schalen: toezicht houden op, zich zorgen maken, spanning en aansporen. Deze schalen 

bevatten items die beantwoord kunnen worden op een vijfpuntslikert schaal; “nooit”, “soms”, 

“regelmatig”, “vaak” en “(bijna) altijd”. Van Wijngaarden heeft in zijn antwoordcategorie 

“nooit” opgenomen, maar het kan betwijfeld worden of dit reëel is, omdat het niet in de aard 

van mensen zit, zich nóóit zorgen te maken. ‘Je zorgen maken’ is een menselijk verschijnsel 

en kan bewust en onbewust plaatsvinden (Hermans, 1991).  

 

7.3 Conclusie 

De vraagstelling van dit onderzoek kan nu beantwoord worden. De vraagstelling was in welke 

mate partners van veteranen ‘belasting’ ervaren als gevolg van de terugkeer van de veteraan 

na de uitzending en het zich weer moeten aanpassen aan een nieuwe situatie en welke 

stresshanteringstrategieen zij gebruiken om hiermee om te gaan? Om deze vraagstelling te 

beantwoorden hebben wij gekeken naar de ervaren belasting, het welbevinden en de 

probleemoplossende en emotiegerichte copingstrategie. Wanneer gekeken wordt naar de 

ervaren belasting, dan blijkt dat factoren als ‘zich zorgen maken, spanning en toezicht houden 

op’ samenhangen met het welbevinden van de partner. Hoe hoger de ervaren belasting is, hoe 

lager de mate van welbevinden van de partner. Uit de resultaten blijkt echter dat de partner 

aangeeft in zeer geringe mate belasting te ervaren na thuiskomst van de veteraan. De duur en 

het aantal keren dat men is uitgezonden blijken geen indicatoren te zijn die de ervaren 

belasting verhogen. Wel blijkt dat wanneer de veteraan meerder keren is uitgezonden, dit een 

positief effect heeft op het welbevinden van de partner.  

Wanneer gekeken wordt naar de gebruikte copingstrategieën, kan worden 

geconstateerd dat de partners in ons onderzoek meer gebruik hebben gemaakt van 
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probleemoplossende coping dan van emotiegerichte coping. Hoewel de resultaten niet 

significant waren, is het wel van belang om dit verschil te benadrukken, omdat een 

emotiegerichte copingstijl in ons onderzoek een samenhang liet zien met een hoger 

welbevinden.   

Wat betekent dit voor verder onderzoek? Omdat voor dit onderzoek een te kleine 

steekproef is getrokken, kunnen de resultaten niet worden gegeneraliseerd naar de totale 

populatie van partners van veteranen. We kunnen alleen concluderen dat de resultaten gelden 

voor deze steekproef. De doelstelling van ons onderzoek was een bijdrage te leveren aan de 

(psycho) educatie en nazorg van partners van veteranen. Wij zijn van mening dat dit 

onderzoek daar een steentje toe heeft bijgedragen. Hoewel het volgens literatuuronderzoek 

gaat om een kleine populatie partners waarbij problemen binnen het gezinsleven kunnen 

ontstaan als gevolg van de uitzending en terugkeer, verdient juist deze groep goede nazorg. 

Uit ons onderzoek blijkt, dat het gebruik van emotiegerichte coping samenhangt met een 

hogere mate van welbevinden. Hoewel uit de literatuur blijkt dat probleemoplossende coping 

in verband zou moeten staan met een hogere mate van welbevinden, wijzen onze resultaten in 

dit onderzoek in een andere richting. Omdat de steekproef niet representatief is voor de gehele 

populatie, lijkt het ons wel de moeite waard dit aspect nader te onderzoeken door middel van 

een grotere steekproef en mogelijk aanvullende vragenlijsten. Nazorg voor de partners van 

veteranen blijft een belangrijk aspect, waarbij het van belang is te weten welke invloed 

stresshanteringstrategieën hebben op de ervaren belasting en de mate van welbevinden.  
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Bijlage 1 SPSS Output  
 
Hypothese 1 

Tabel 1: Correlatie probleemgerichte coping en welbevinden 

 

  Probleemgerichte 

coping 

Welbevinden 

Probleemgerichte 

coping 

Correlation 

Coëfficiënt 

1.000 .016 

 Sig. (2-tailed) . .907 

 N 57 57 

Welbevinden Correlation 

Coëfficiënt  

.016 1.000 

 Sig. (2-tailed) .907 . 

 N 57 57 

 

Tabel 2: Correlatie emotiegerichte coping en welbevinden 
 

  Emotiegerichte 

coping 

Welbevinden 

Emotiegerichte 

coping 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .467** 

 Sig. (2-tailed) . .000 

 N 57 57 

Welbevinden Correlation 

Coefficient 

.467** 1.000 

 Sig. (2-tailed) .000 . 

 N 57 57 
**. Correlatie is significant bij een niveau van 0.01 (2-tailed). 
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Tabel 3: Correlatie tussen belasting en probleemgerichte coping 

 

  Belasting Probleemgerichte 

coping 

Belasting Pearson Correlation 1.000 .166 

 Sig. (2-tailed) . .218 

 N 57.000 57 

Probleemgerichte 

coping 

Pearson Correlation .166 1.000 

 Sig. (2-tailed) .218 . 

 N 57 57.000 
 
Tabel 4: Correlatie tussen emotiegerichte coping en belasting 
 

  Emotie Belasting 

Emotiegerichte 

coping 

Pearson Correlation 1.000 .180 

 Sig. (2-tailed)  .181 

 N 57.000 57 

Belasting  Pearson Correlation .180 1.000 

 Sig. (2-tailed) .181  

 N 57 57.000 
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Hypothese 2 
 
Tabel 5. Correlatie tussen welbevinden en belasting 
 

  Welbevinden Belasting 

Welbevinden Correlation 

Coefficient 

1.000 .276* 

 Sig. (2-tailed) . .037 

 N 57 57 

Belasting Correlation 

Coefficient 

.276* 1.000 

 Sig. (2-tailed) .037 . 

 N 57 57 
*. Correlatie is significant bij een niveau van 0.05 (2-tailed). 
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Hypothese 3:  
 
Tabel 6: Correlatie tussen welbevinden en het aantal keren van uitzending 
 

  Uitgezonden Welbevinden 

Uitgezonden Correlation 

Coefficient 

1.000 .308*  

 Sig. (2-tailed) . .020 

 N 57 57 

Welbevinden Correlation 

Coefficient 

.308* 1.000 

 Sig. (2-tailed) .020 . 

 N 57 57 
*. Correlatie is significant bij een niveau van 0.05 (2-tailed). 
 
 
 
Tabel 7: Correlatie tussen belasting en het aantal keer van uitzending 

 

  Uitgezonden Belasting 

Uitgezonden Correlation 

Coefficient 

1.000 .098  

 Sig. (2-tailed) . .470 

 N 57 57 

Belasting Correlation 

Coefficient 

.098 1.000 

 Sig. (2-tailed) .470 . 

 N 57 57 
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Hypothese 4: 
 

Tabel 8: Beschrijvende statistieken van het aantal maanden actief en welbevinden.  

 

 Aantal Maanden 

Actief 

N Mean Std. 

deviation 

Welbevinden  1-3 maanden 17 1.7794 .22036 

 4-6 maanden 39 1.8440 .32285 

 
Tabel 9: Output independent samples test van welbevinden en de ervaren belasting  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Levene’s Test For  Equality  t-test  For  Equality  Of  Means   
Of Variances           
  F Sig. t df Sig 

2-
tailed 

Mean 
difference

Standard 
error 
difference 

Lower Upper 

Welbevinden Equal 
Variances 
Assumed 

.689 .410 -.750 54 .456 -.06461 .08609 -.23720 .10798 

 Equal 
Variances 
not 
Assumed 

  -.869 43.802 .390 -.06164 .07436 -.21448 .08527 
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Bijlage 2: Introductiebrief      

 
 

Onderzoek naar belastbaarheid en coping bij partners van veteranen die 
uitgezonden zijn geweest naar Irak en Afghanistan 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
In het kader van ons masteronderzoek willen we door middel van een vragenlijst onderzoeken 

wat de relatie is tussen belastbaarheid en coping bij partners van veteranen die uitgezonden 

zijn geweest naar Irak en Afghanistan. Het gaat om de periode na de uitzending. We willen 

door middel van dit onderzoek nagaan in hoeverre probleemoplossende- of emotiegerichte 

coping van invloed is op de door u ervaren belastbaarheid. 

      Onder belastbaarheid wordt verstaan het vermogen om algemene fysieke en/of mentale 

belasting te kunnen dragen. Een uitzending van uw partner naar Irak en Afghanistan kan 

leiden tot een verhoogde mentale en fysieke belasting. Om goed te kunnen functioneren 

dienen belasting (draaglast) en belastbaarheid (draagkracht)met elkaar in evenwicht te zijn. 

      Bij coping gaat het er in ons onderzoek om hoe u omgaat met de mogelijke belasting als 

gevolg van de uitzending in de periode na de uitzending. 

We hopen dat u aan het onderzoek wilt deelnemen omdat de resultaten hiervan een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan psycho- educatie, ondersteuning, begeleiding en 

nazorg van partners van veteranen die naar Irak en Afghanistan uitgezonden zijn geweest en  

mogelijk nog uitgezonden zullen worden. 

      Aan het einde van de vragenlijst kunt u vragen en opmerkingen over het onderzoek kwijt. 

Ook kunt u voor uitleg of vragen contact opnemen met de onderzoekers. De informatie uit de 

vragenlijst zal vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Universiteit Utrecht 
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Bijlage 3: De handleiding van de vragenlijst “Als je partner terug is van Irak 
of Afghanistan…” 
 
 
Het invullen van de vragenlijst 
 
Op elke vraag is slechts één antwoord mogelijk. U kunt bij de meeste vragen uw antwoord 
aankruisen in het bijbehorende hokje. In een aantal gevallen zullen wij aan u vragen iets in te 
vullen, bijvoorbeeld een leeftijd. 
 
Het is mogelijk dat bepaalde vragen niet op u van toepassing zijn. In deel 2: coping, van de 
vragenlijst kunt u in deze situatie antwoordalternatief “1 (helemaal niet)” invullen. In deel 3: 
belastbaarheid, is het antwoordalternatief in deze situatie “nooit”. Gelieve het antwoord in te 
vullen dat het meest op u van toepassing is.  
 
De wijze waarop u omgaat met de mogelijke belasting als gevolg van de uitzending in de periode 
na de uitzending is van belang om in kaart te brengen om de partner van de veteraan meer te 
kunnen ondersteunen. Met deze vragenlijst proberen we echter te onderzoeken, hoe de situatie op 
dit moment is. De meeste vragen gaan dan ook over uw ervaringen sinds de terugkomst van uw 
partner.  
 
Alle gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Beantwoord de lijst vraag voor vraag. Werk zo rustig mogelijk door. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. 
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Feedback Vragenlijst 
 
Om onze vragenlijst te optimaliseren willen we u graag vragen naar uw mening over de 
vragenlijst.  
 
Hoe lang heeft u over het invullen van de vragenlijst gedaan?........minuten 
 
Vond u de vragenlijst te lang duren? Ja/ Nee   
 
Waren de instructies duidelijk? Ja/ nee, dit betreft de instructie in deel   1 / 2 / 3 , onduidelijk 
vond 
ik,………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Waren er vragen in deel 1: demografische gegevens, die u niet goed begreep, zo ja, welke 
vraag en wat begreep u er niet aan? 
[ ] Nee 
[ ] Ja, het betreft de  
vragen……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Waren er vragen in deel 1: demografische gegevens, die onvolledig zijn. Er ontbreken 
antwoordalternatieven. 
[ ] Nee 
[ ] Ja, het betreft de 
vragen……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………... 
 
Waren er vragen in deel 2: coping, die u niet goed begreep, zo ja, welke vragen en wat 
begreep u er niet aan? 
[ ] Nee 
[ ] Ja, het betreft de 
vragen……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………... 
 
Waren er vragen in deel 2: coping, die onvolledig zijn. Er ontbreken antwoordalternatieven. 
[ ] Nee 
[ ] Ja, het betreft de 
vragen……………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………... 
 
Waren er vragen in deel 3: belastbaarheid, die u niet goed begreep, zo ja, welke vragen en 
wat begreep u er niet aan? 
[ ] Nee 
[ ] Ja, het betreft de 
vragen…..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Heeft u nog verdere opmerkingen/ ideeën  betreffende de vragenlijst? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
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