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1 Inleiding 
 
In 2011 is in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) een 
pilotonderzoek uitgevoerd met een eerste versie van de Consumer Quality Index voor 
Veteranenzorg (CQIv). Dit pilotonderzoek was bedoeld voor de ontwikkeling van de CQIv, 
het testen van de psychometrische kwaliteiten van het instrument, en het uitvoeren van 
een pilotmeting met dit instrument binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 
(LZV). Uit dit onderzoek konden de volgende conclusies worden getrokken1: 
De kwaliteit van de CQIv is in grote lijnen voldoende tot goed, maar behoeft aanpassing. 
Het aantal missende waarden bleef beperkt, hoewel ouderen en laag opgeleiden 
aanzienlijk meer missende waarden hadden dan jongeren en hoger opgeleiden. De indruk 
bestond dat de CQIv een minimaal taalniveau vereist. Bij een volgende versie van de 
vragenlijst zou naar het taalniveau moeten worden gekeken. 
Niet alle vragen werden even goed begrepen, ondanks een cognitieve test bij deelnemers 
aan een focusgroep. Ook deze bevinding gaf aanleiding tot een revisie van de CQIv, 
waarbij sommige vragen opnieuw zouden moeten worden geformuleerd of aangescherpt. 
Vrijwel alle vragen naar de ervaringen van veteranen met de ontvangen zorg konden 
worden samengevat in schaalscores. Hoewel de betrouwbaarheid van enkele schalen net 
niet de vereiste waarde behaalde, was er sprake van inhoudelijk betekenisvolle factoren, 
een teken van een consistente beantwoording van de vragen. Dit leidde tot de conclusie 
dat – ondanks een aantal onvolkomenheden – de CQIv een redelijk betrouwbaar en zeer 
nuttig instrument is. Op grond van bovenstaande ervaringen werd een nieuwe versie van 
de CQIv gemaakt. 
 
De representativiteit van de pilot is onvoldoende 
Ondanks dat de respons vergelijkbaar was met andere onderzoeken met de CQ Index in 
de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz), moest worden 
geconcludeerd dat de representativiteit van de resultaten onvoldoende was. Dit was het 
gevolg van: 
• Niet alle instellingen van het LZV hebben aan het onderzoek deelgenomen. 
• Er waren verschillen in de wijze waarop de dataverzameling plaatsvond. Voor een deel 

werd de dataverzameling geheel verzorgd door het Trimbos-instituut en voor een deel 
wilden de instellingen dit zelf verzorgen. Bij sommige instellingen wilde men eerst 
toestemming aan de cliënten vragen. Verder was er bij sommige instellingen sprake 
van een onvolledige meting vanwege tijdgebrek. 

Vastgesteld werd dat op basis van de resultaten van dit onderzoek weliswaar wel 
psychometrische analyses op het databestand uitgevoerd konden worden om zo een 
vernieuwde versie van de Consumer Quality Index voor Veteranen te ontwikkelen, maar 
dat de resultaten van deze studie niet gebruikt konden worden voor een nulmeting, 
waartegen toekomstige metingen afgezet kunnen worden. Aanbevolen werd om de 
vernieuwde versie van de CQIv, die op basis van het pilotonderzoek ontwikkeld is, af te 
nemen onder een representatieve groep veteranen, en deze meting als nulmeting te 
beschouwen. 
  

                                                
1 Van Wijngaarden B., Meije D., Oskam K. Een Consumer Quality Index voor het Landelijk Zorgsysteem voor 

Veteranen Trimbos-instituut, Utrecht, 2013 
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In het kader van de evaluatie van het LZV werd voor 2013 een nieuwe meting gepland 
met de CQIv. De RZO vroeg het Trimbos-instituut om deze meting uit te voeren. Het doel 
van deze meting is tweeledig: 
1. Een hernieuwde test op de psychometrische kwaliteiten van de CQIv.  

De vragenlijst is aangepast op basis van de ervaringen uit de pilotstudie. Daar waar 
nodig zijn vragen opnieuw geformuleerd en besproken in de begeleidingscommissie. 
Een aantal vragen is verwijderd en nieuwe vragen zijn opgenomen, onder andere een 
aantal standaardvragen uit andere Consumer Quality Index vragenlijsten over het 
ervaren effect van de behandeling of begeleiding. Tenslotte is op enkele plaatsen de 
volgorde van vragen veranderd, omdat dit door de begeleidingscommissie logischer 
werd gevonden. Alle aanpassingen zijn voorgelegd aan het Centrum Klantervaring 
Zorg (CKZ)2, en deze heeft de aanpassingen goedgekeurd. Er zal een hernieuwde test 
op de psychometrische kwaliteiten uitgevoerd worden, zowel wat betreft de 
begrijpelijkheid van de vraagstelling als de schaalstructuur en de betrouwbaarheden 
van deze schalen. Deze meting zal hiermee dienen als een test op de robuustheid van 
de factoren uit de pilotmeting. Tevens zal worden onderzocht of de herformulering 
van vragen tot nieuwe factoren leidt. 

2. Het uitvoeren van een representatieve nulmeting met de CQIv onder alle veteranen in 
het LZV.  
Een representatieve 'nulmeting' met een betrouwbaar instrument geeft een 
betrouwbaar beeld van de ervaringen van veteranen met de zorg die zij vanuit het 
LZV ontvangen en de werking van de zorgketen in het LZV vanuit het perspectief van 
de veteraan.  

                                                
2 Centrum Klantervaring Zorg, per 1 januari 2013 onderdeel van College voor Zorgverzekeringen 
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2 Methode 

2.1 Doelgroep 

De doelgroep van deze meting met de CQIv is: 
Alle veteranen met uitzendgerelateerde psychische klachten die zijn aangemeld bij het 
Centraal Aanmeldingspunt (CAP) en die ervaring hebben met één of meer van de 
voorzieningen die bij het LZV zijn aangesloten. Voor de definities van 'veteranen' en 
'uitzendgerelateerd' is aangesloten bij de terminologie in het Convenant dat in 2008 en 
2009 is afgesloten tussen de deelnemende instellingen in het LZV:  
• Veteraan: alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk 

hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, 
inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen 
het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het 
vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.  

• Uitzendgerelateerde stoornis: een psychische aandoening waarvan de oorzaak of het 
luxerend moment kan worden teruggevoerd op de militaire missie.  

2.2 Setting en opzet dataverzameling 

Het onderzoek is uitgevoerd onder alle lidinstellingen van het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV): 
1. Reinier van Arkel Groep/Psychotraumacentrum Zuid Nederland Den Bosch 
2. Centrum '45 
3. Victas Centrum voor verslavingszorg  
4. Vincent van Gogh instituut Veteranen Intensieve behandelunit (VIBU) 
5. De Basis 
6. Sinai Centrum Polikliniek 
7. Forensisch Instituut 'De Waag' Centrum voor ambulante forensische psychiatrie - 

volwassenen en jeugd 
8. GGZ Noord – Drenthe 
9. Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC BMW)  
10. MGGZ Rc Midden 
 
 

2.3 Verloop proces dataverzameling 

In overeenstemming met de pilot was het de bedoeling om alle veteranen die zorg 
ontvangen van een aan het LZV-gelieerde instelling te benaderen. Gezien de ervaringen 
uit het pilotonderzoek, waar sprake was van onvoldoende representativiteit omdat niet 
alle instellingen in het LZV deelnamen en er sprake was van verschillen in de wijze van 
afname, werd het wenselijk geacht de dataverzameling volledig door het Trimbos-
instituut te laten uitvoeren bij alle instellingen. Deze procedure is conform de richtlijnen 
van het richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut. Hierin is de afname van de Consumer 
Quality Index vragenlijsten voor de gehele gezondheidszorg geprotocolleerd. Deze 
voorgestelde werkwijze stuitte op verzet bij de LZV-instellingen omdat het overdragen 
van adresgegevens niet in lijn zou zijn met de privacywetgeving. De instellingen gingen 
in eerste instantie akkoord met het voorstel om de potentiële respondenten vooraf een 
brief te sturen. In de CKZ-procedure is deze 'vooraankondigingsbrief' opgenomen.  
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In dit geval resulteerde het in een brief waarmee de cliënten op de hoogte werden 
gesteld van het op handen zijnde onderzoek. Tevens stond in de brief dat de instelling 
persoonsgegevens (naam, adres, geslacht, geboortedatum, burger service nummer, 
zorgsoort) naar het Trimbos-instituut zou sturen, tenzij de cliënten daar bezwaar tegen 
maken door een antwoordkaartje terug te zenden naar de instelling. 
In juni 2013 verstuurde zes van de tien LZV-instellingen deze brief naar hun cliënten. De 
cliënten die het antwoordkaartje retourneerden zijn in het latere traject niet meer 
meegenomen/benaderd. 
 
Tijdens de vergadering van de Stuurgroep Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen op 3 
juli 2013 bleek echter dat binnen de stuurgroep ook zwaarwegende bezwaren waren 
tegen de aangepaste werkwijze, de verzending van de vooraankondigingsbrief. Het 
medisch beroepsgeheim was in het geding en het door het Trimbos-instituut opgestelde 
privacy protocol en de consultatie van het CKZ hierover, konden de bezwaren niet 
wegnemen. 
 
De stuurgroep LZV koos er uiteindelijk voor de verzending van de brieven en de 
vragenlijsten vanuit de instellingen zelf te verzorgen. Dit onder toezicht van een 
vertegenwoordiger van het Trimbos-instituut. In Bijlage 3 is de Procedure bij het zelf 
afnemen van de vragenlijst die opgesteld is door het Trimbos-instituut, opgenomen. Deze 
procedure draagt er zorg voor dat de dataverzameling plaatsvindt conform de richtlijnen 
van het Kwaliteitsinstituut. Door het zelf versturen van de vragenlijsten bleven de 
persoonsgegevens gegevens van de veteranen binnen de eigen instellingen en had het 
Trimbos-instituut alleen de beschikking over geanonimiseerde respondentcodes.  
Tijdens de startbijeenkomst op 4 september 2013 ging de Stuurgroep LZV akkoord met 
de aangepaste werkwijze en ging het onderzoek van start. Op die datum is ook het 
tijdsschema vastgesteld en dataverzameling is conform deze planning verlopen. 
 
Gehanteerd tijdsschema 
5 - 20 september 2013 Voorbereiding, respondentcodes aanmaken, 

adresbestanden bij instellingen in orde maken, 
plannen bezoeken LZV-instellingen 

23 september – 4 oktober 2013 Eerst verzending vanuit instellingen klaarmaken en 
versturen in nabijheid van onderzoeksassistent 

30 september – 11 oktober 2013 Tweede verzending een week na de eerste 
verzending: alle respondenten minus respondenten 
die antwoordkaartje hebben geretourneerd. 
Hierover is vooraf telefonisch overleg met 
onderzoeker. 

21 oktober – 1 november 2013 Derde verzending vier weken na de eerste 
verzending versturen in nabijheid van 
onderzoeksassistent. Alleen naar respondenten die 
niet hebben gereageerd: niet vragenlijst ingevuld, 
geen antwoordkaartje etc. 

17 november 2013 Deadline vragenlijst retour 
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2.4 Uitvoering van de dataverzameling  

De dataverzameling vond plaats volgens een aangepaste versie van de zogeheten 
Dillmanmethode3, die door het Kwaliteitsinstituut is voorgeschreven. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de 'mixed mode' variant. Dat wil zeggen dat de veteraan in eerste instantie 
een beveiligde inlogcode kreeg toegestuurd. Via een internetlink en deze inlogcode kon 
hij/zij de vragenlijst dan anoniem invullen. De respondent kon ook desgewenst een 
papieren vragenlijst ontvangen (zie Bijlage 2 voor Aanbiedingsbrief en antwoordkaart).  
 
De Dillmanmethode in de mixed mode versie kent drie stappen: 
1e mailing:  Aan alle veteranen wordt door de instelling een brief gestuurd met 

informatie over het onderzoek, een verzoek tot deelname en een 
gebruikersnaam (respondentcode) en wachtwoord voor het anoniem invullen 
van de vragenlijst via Internet. Bij de brief is een antwoordkaartje gevoegd. 
Degenen die niet willen deelnemen of niet bij de doelgroep behoren, kunnen 
dit via dit kaartje aangeven. Zij worden dan verder niet meer lastig gevallen 
met herinneringen. Uitleg hierover is in de aanbiedingsbrief opgenomen. 
Degenen die liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen dit ook met 
dit kaartje aangeven. 

2e mailing:  (na één week) Alle veteranen ontvangen een brief, waarin degenen die al 
hebben gereageerd hiervoor worden bedankt en degenen die nog niet 
hebben gereageerd hieraan worden herinnerd. In deze brief is nogmaals de 
gebruikersnaam (respondentcode) en het wachtwoord opgenomen. Alleen de 
respondenten die een antwoordkaartje hebben teruggestuurd, ontvangen 
deze brief niet. 

3e mailing:  (na vier weken) Een tweede herinnering per brief aan degenen die nog niet 
hebben gereageerd (ofwel door vragenlijst in te vullen ofwel door het 
antwoordkaartje te retourneren), met nogmaals de gebruikersnaam 
(respondentcode) en het wachtwoord. Bij deze brief wordt ook een papieren 
versie van de vragenlijst gevoegd en een portvrije antwoordenvelop. 

 

2.5 Telefonische interviewronde contactpersonen LZV 
voorzieningen 

Bij de analyse van de respons (zie paragraaf 4.1.1 en 4.1.2) bleek dat er sprake was van 
aanzienlijke verschillen in respons tussen de LZV instellingen. In de 
begeleidingscommissie werd besloten, hier expliciet aandacht aan te besteden. In een 
telefonische interviewronde werd aan de contactpersonen gevraagd welke aspecten 
mogelijk van invloed zijn op de respons, zodat hier waar mogelijk bij volgende metingen 
rekening mee kan worden gehouden. Er werd ook een vraag over ondersteuning bij het 
verkrijgen van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) meegenomen. De reden hiervoor is 
dat de wijze waarop dit ‘proces van verkrijgen van het MIP’ verloopt mogelijk van invloed 
is op de waardering van de zorg die geboden wordt door de LZV voorzieningen. 
Voorafgaand aan het interview werd een korte vragenlijst (zie Bijlage 4) ontwikkeld die 
per e-mail verzonden is naar de contactpersonen van het LZV. De contactpersonen 
werden zo in de gelegenheid gesteld om intern informatie in te winnen voor het 
beantwoorden van de vragen.  
  

                                                
3 Dillman, DA. Mail and internet surveys. The Tailored Design Method. New York: John Wiley Co; 2000 
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3 Dataverzameling 

3.1 Voorbereidende werkzaamheden 

Afspraken met contactpersonen 
Ter voorbereiding van de dataverzameling maakte de onderzoeker van het Trimbos-
instituut specifieke afspraken met de contactpersoon van elke instelling. Ook namen de 
onderzoeker en de contactpersoon de procedure (zie Bijlage 3) door. Het vervaardigen 
van een adressen- en namenbestand kostte bij een aantal instellingen aardig wat moeite, 
maar uiteindelijk lukte het alle instellingen. De instellingen informeerden de onderzoeker 
hoeveel cliënten een vragenlijst moesten ontvangen en het Trimbos-instituut maakte 
vervolgens de respondentcodes (gebruikersnaam) en wachtwoorden. De 
respondentcodes bestonden uit een code voor de instelling (1 tot en met 10) en 
vervolgens een volgnummer (0001, etc.). De onderzoekers gebruikten deze 
respondentcode bij de latere analyses en op deze manier waren de respondenten voor de 
onderzoekers niet herleidbaar tot individuele personen. 
 
Het verwijderen van 'dubbelingen' 
Veteranen die in zorg zijn bij het LZV, zijn vaak bij meer dan één instelling ingeschreven. 
Zij komen daardoor in meer dan één adressenbestand voor. Om het versturen van 
vragenlijsten door meerdere instellingen naar dezelfde cliënt te vermijden, moesten deze 
zogeheten 'dubbelingen' worden verwijderd.  
 
In de Stuurgroep LZV werd voorgesteld om hiervoor gebruik te maken van de Regionale 
Casuïstiek Overleggen (RCO's) in de regio's Noord, Midden en Zuid. De afspraak was dat 
elke vertegenwoordiger van de instelling in die regio de gegevens van de in die instelling 
in behandeling zijnde LZV cliënten mee zou nemen naar dit overleg. Ter vergadering 
konden de dubbelingen worden vastgesteld en worden deze verwijderd bij één van de 
instellingen. Als stelregel werd aangehouden: 
• In geval van een dubbele registratie bij de Basis en een andere instelling, wordt de 

dubbeling uit het systeem van de Basis verwijderd. 
• In geval van een registratie bij anderszins meerdere instellingen wordt de dubbeling 

verwijderd uit het systeem van de instelling die de minste zorg of behandeling aan de 
veteraan biedt (indien dit mogelijk is om vast te stellen). 

De onderzoekers van het Trimbos-instituut waren niet betrokken bij de ontdubbelen 
omdat het privacygevoelige data betrof.  
 
In de praktijk werd van deze procedure afgeweken, omdat deze niet werkte zoals 
verwacht en gehoopt was. Na de eerste RCO bleek de procedure te veel tijd te vergen en 
waren de meegenomen gegevens ook niet volledig. De procedure werd als gevolg 
hiervan aangepast. Vanuit de Basis is een medewerker met de gegevens naar de diverse 
instellingen gegaan en heeft daar in overleg met een vertegenwoordiger van die instelling 
de ontdubbeling uitgevoerd. Deze procedure was op voorhand echter niet 100% 
waterdicht in het geval dat een veteraan bij twee instellingen in behandeling was, of 
indien er sprake zou zijn van verschillen in de wijze van registreren. Er is dus geen 
vergelijking plaatsgevonden tussen de instellingen onderling, alleen met de Basis. Bij 
constatering van een dubbeling is de veteraan aangeschreven vanuit de instelling en niet 
vanuit de Basis.  
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Gezien het feit dat sommige veteranen alsnog meer dan één uitnodiging zouden 
ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek, is in de aanbiedingsbrief de veteranen 
op deze mogelijkheid attent gemaakt. Zij werden in dit geval verzocht slechts één lijst in 
te vullen. Op het antwoordkaartje van een eventuele dubbele verzending kon worden 
aangegeven dat zij meerdere lijsten hadden ontvangen. 
 
Koppelen van bestanden 
De vier medewerkers van het Trimbos-instituut die de instellingen gingen bezoeken, 
ontvingen instructies over hoe de dataverzameling diende te verlopen en zij bekwaamden 
zich in mailmerging4. Dit voor het geval dat ze de contactpersonen moesten helpen bij 
het koppelen van de adresbestanden aan de respondentcodes voor de brieven. 
De antwoordkaartjes met respondentcodes waren bij het Trimbos-instituut gemaakt. De 
onderzoeksassistenten namens ze, ten behoeve van de eerste verzending, mee bij het 
eerste bezoek aan de instellingen. 
 

3.2 Aantallen aangeschreven veteranen 

Voor dit onderzoek zijn uiteindelijk brieven verzonden naar 1571 veteranen (tabel 3.1). 
Dit is een stijging van het aantal respondenten (50%) ten opzichte van de pilot in 2011. 
Indertijd waren de aanbiedingsbrieven verstuurd naar 1071 adressen.  
 
Tabel 3.1 Aantallen aangeschreven veteranen per instelling 
Instelling Aantal veteranen 
Reinier van Arkel Groep/Psychotraumacentrum Zuid Nederland Den 
Bosch 

164 

Centrum '45 56 
Victas Centrum voor verslavingszorg  2 
Vincent van Gogh instituut Veteranen Intensieve behandelunit 
(VIBU) 

14 

De Basis 918 
Sinai Centrum Polikliniek 152 
Forensisch Instituut “De Waag” Centrum voor ambulante forensische 
psychiatrie - volwassenen en jeugd 

19 

GGZ Noord – Drenthe 98 
Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC BMW)  13 
MGGZ Rc Midden 135 
Totaal 1571 

 
  

                                                
4 Het automatisch/digitaal koppelen van de adresbestanden en respondentcodes/wachtwoorden aan een 

standaardbrief. 
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3.3 Verloop dataverzameling 

De dataverzameling verliep volgens plan. Dit hield in dat veteranen die ambulante zorg 
of begeleiding ontvangen of ontvingen, meerdere malen een herinnering kregen en de 
veteranen die klinische behandeling ontvangen zijn bezocht. 
 
De bezoeken waren goed voorbereid. Nadat de stuurgroep op 4 september het fiat had 
gegeven, zijn in de twee weken daarna alle afspraken gemaakt met de contactpersonen 
en de onderzoeksassistenten. De afspraken werden per e-mail bevestigd en de 
onderzoeksassistent stuurde een dag voor het bezoek een herinneringsmail. De bezoeken 
verliepen over het algemeen goed. Sommige instellingen hadden voor het bezoek van de 
onderzoeksassistent al voorwerk gedaan. De lijsten met de respondentcodes werden 
namelijk vooraf al opgestuurd, omdat een aantal netwerksystemen vanuit 
veiligheidsoverwegingen geen bestanden van een USB-stick accepteert. Daarom hadden 
sommige contactpersonen bijvoorbeeld al brieven geprint voor het bezoek van de 
onderzoeksassistent. Dit bleek in bij een aantal instellingen ook nodig: het 
geautomatiseerd koppelen van het adressen- en namenbestand aan de respondentcodes 
die het Trimbos-instituut aanleverde, was niet altijd mogelijk door beperkingen van het 
netwerk/de programmatuur van de instelling. In deze gevallen is de koppeling voor alle 
afzonderlijke aanbiedingsbrieven handmatig uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat dit een 
tijdrovende procedure was. 
 
Bij een aantal instellingen waaronder de MGGZ en De Basis was één 
(secretariaat)medewerker al snel een dag bezig per verzending. Bij deze instellingen 
werden ook nog collega's ingeschakeld om de verzending klaar te maken. De 
onderzoeksassistent controleerde de verzending, hielp hier en daar bij de mailmerge en 
hielp het klaarmaken van de verzending. De onderzoekers zijn van mening dat de 
gekozen werkwijze de juiste was. Door de aanwezigheid van de onderzoeksassistent 
verliepen de verzendingen conform de planning; er werd hiervoor tijd vrijgemaakt.  
Hier en daar is de verzending een dag later de deur uitgegaan omdat de postkamer het 
niet dezelfde dag kon verzenden. Hier werd dan rekening mee gehouden bij de volgende 
verzending, deze werd dan ook een dag later verzonden. 
 
Voor de klinisch opgenomen veteranen (bij de VIBU), is een aangepaste procedure 
toegepast. Aan deze veteranen is expliciet toestemming voor deelname gevraagd. Deze 
toestemming is gevraagd door het afdelingshoofd van de instelling. De 
onderzoeksassistent bezocht de VIBU en gaf de cliënten een brief, envelop, vragenlijst en 
kaartje. Niemand vulde de vragenlijst in aanwezigheid van de onderzoeksassistent in en 
niemand had behoefte aan een interview. 
 
In de periode 23 september tot 4 oktober 2013 bezocht een onderzoeksassistent alle 
instellingen. In de periode 30 september tot en met 11 oktober 2013 zocht de 
onderzoeker volgens afspraak, telefonisch contact met de contactpersonen van de 
instellingen, exact een week nadat de eerste verzending de deur uitgegaan was. De 
onderzoeker gaf mondeling en per e-mail door welke veteranen de tweede mailing niet 
meer moesten ontvangen. Dit betrof degenen die een antwoordkaartje hadden 
teruggestuurd, of op andere wijze hadden laten weten dat ze geen mailing meer hoefden 
te ontvangen. Het betrof de veteranen die: niet wilden meedoen, niet bij doelgroep 
hoorden of vragenlijst op papier wensten.  



14 
 

In de periode 21 oktober tot en met 1 november 2013 werden tien5 van de twaalf 
instellingen wederom bezocht. Een bestand met de respondentcodes van veteranen die 
geen mailing meer hoefden te ontvangen was vooraf per e-mail opgestuurd. Het betrof 
de veteranen die de vragenlijst al geretourneerd hadden en de wederom de veteranen 
die: niet wilden meedoen, niet bij doelgroep hoorden of om een vragenlijst op papier 
hadden gevraagd. 
 
De onderzoeker had tussen de metingen door diverse malen contact met de 
contactpersonen van de instellingen, dan wel per e-mail dan wel per telefoon. Conform 
de verwachting was er meer contact met instellingen die veel veteranen in hun bestand 
hebben, alleen al omdat meer veteranen vragen stelden aan de contactpersoon. De 
contactpersonen wisten de onderzoeker te vinden met vragen. 

3.4 Contact met de respondenten 

In de aanbiedingsbrief is vermeld dat de veteranen voor vragen over het onderzoek 
contact konden opnemen met een contactpersoon van de instelling waar ze onder 
behandeling (geweest) zijn. Voor vragen over de vragenlijst konden ze de 
contactpersoon van het Trimbos-instituut benaderen. 
Zowel de instellingen als het Trimbos hebben telefoontjes en e-mails ontvangen. Het is 
niet stelselmatig genoteerd hoe vaak de contactpersonen van de instellingen benaderd 
zijn. De telefoontjes en e-mails van het Trimbos-instituut zijn genoteerd en voor deze 
rapportage gesorteerd op onderwerp. 
De contactpersonen van instellingen rapporteerden regelmatig de inhoud van de e-mails 
en telefoontjes terug. Vaak vloeide daar dan een vraag voor het Trimbos-instituut uit 
voort (hierover later meer). 
 
Vaak belden of e-mailden respondenten naar het Trimbos-instituut over zaken die ze 
door middel van het antwoordkaartje hadden kunnen afronden, het betreft bijna de helft 
van de contacten (tabel 3.2). Een derde van de contacten ging over inlogproblemen. 
Hierbij speelde dat de respondenten de link op de verkeerde plaats invoeren (in de 
Google-balk) of dat ze (vermoedelijk) de link niet correct invoeren. De onderzoeker 
leidde bellers stap voor stap naar de vragenlijst of stuurden een link als de beller het e-
mailadres doorgaf. De digitale vragenlijst heeft gedurende de hele periode naar behoren 
gefunctioneerd. 
 
Tabel 3.2  Directe telefonische- en e-mailcontacten met de onderzoeker van 
 het Trimbos-instituut 
Reden contact Aantal bellers/e-mailers 
Inlogprobleem 11 
Vragenlijst dubbel ontvangen 2 
Niet doelgroep 8 
Vragenlijst op papier 3 
Wil niet meedoen 1 
Varia 5 
Totaal 30 

 
 
                                                
5 Op twee na omdat bij één instelling alle respondenten na de eerste of tweede verzending al hadden 

gereageerd en bij de andere instelling zijn de cliënten bezocht omdat ze klinisch opgenomen waren.  
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De Varia-categorie in de bovenstaande tabel betreft: 
• Informatie vragen (Is mijn vragenlijst aangekomen? Op het antwoordkaartje staan 

geen persoonsgegevens over mij, hoe zit dat?) 
• Respondenten die hun verhaal kwijt wilden. 
• Opmerkingen van mensen over de vragenlijst of het onderzoek: 'Betrek ook partners 

(naasten) bij het onderzoek naar veteranen' en 'Neem ook somatische behandeling 
mee in de vragenlijst'. 

Ook de contactpersonen van de instellingen hadden contact met de respondenten. De 
redenen voor het contact kwamen overeen met de redenen genoemd in Tabel 3.2. De 
contactpersonen noteerden dan de respondentcode van de betreffende respondent en 
namen contact op met het Trimbos met het verzoek om een vragenlijst op papier toe te 
zenden, of om te melden dat een respondent ten onrechte de uitnodiging voor de 
vragenlijst had ontvangen. Dit alles werd op basis van de respondentcode in de database 
verwerkt. De betreffende respondent kreeg dan geen herinnering meer. Wanneer een 
contactpersoon benaderd was door een veteraan die een vragenlijst op papier wilde 
ontvangen, e-mailde de onderzoeker de vragenlijst met de juiste respondentcode in PDF-
format naar de contactpersoon. De contactpersoon printte de PDF uit en stuurde het naar 
de respondent met een briefje dat de vragenlijst zonder postzegel (op antwoordnummer) 
naar het Trimbos-instituut gestuurd kon worden. 
 
Dit was ook de werkwijze bij de antwoordkaarten die het Trimbos-instituut ontving van 
veteranen die de vragenlijst op papier wilden hebben. Alleen bij de Basis is een andere 
werkwijze gevolgd, omdat het grotere aantallen betrof. Het Trimbos-instituut printte voor 
De Basis de vragenlijsten met juiste respondentcodes zelf uit en stuurde ze meerdere 
malen als pakket samen met de antwoordenveloppen naar De Basis toe.  
 
De onderzoeker kreeg de indruk dat vooral de wat oudere veteranen behoefte aan 
contact hadden. Hoewel veel met het antwoordkaartje geregeld kon worden, belden ze 
toch op. Sommige veteranen wilden hun verhaal kwijt en het was hier en daar lastig de 
gespreksduur beperkt te houden. De indruk bestaat dat het ook de wat oudere veteranen 
waren die telefonisch om een vragenlijst vroegen al dan niet nadat ze inlogproblemen 
hadden gehad. In dit onderzoek is het niet mogelijk om bij de non-respons analyse de 
leeftijd van de non-respondenten mee te nemen.  

3.5 Telefonische interviews contactpersonen LZV voorzieningen 

Nadat de dataverzameling was afgerond en de respons bekend was, zijn alle 
contactpersonen van de LZV voorzieningen benaderd voor een telefonisch interview. 
Deze interviews vonden plaats in de periode 28 april tot en met 15 mei 2014. Alle tien 
contactpersonen waren zeer bereidwillig om deel te nemen aan het interview en 
onderschreven de doelstelling. De interviews duurden 15 tot 30 minuten.  
Door middel van deze telefonisch interviews heeft een medewerker van het Trimbos-
instituut de informatie over de respons en een enkele aanvullende vraag verzameld. 
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4 Resultaten 

4.1 Psychometrische kwaliteiten van de CQIv 

4.1.1 Respons 

In tabel 4.1 is nogmaals het aantal aangeschreven veteranen weergegeven. Naast de 
telefonische reactie, zoals aangegeven in Hoofdstuk 3, zijn er 176 antwoordkaartjes 
teruggestuurd, met de mededeling dat men niet aan het onderzoek kon of wilde 
deelnemen. Een overzicht van deze reacties is opgenomen in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.1 Aantallen aangeleverde/opgegeven adressen 

Instelling Aantal cliënten 
aangeschreven  

De Basis 918 
DCMW 13 
Reinier van Arkel 164 
GGZ Noord Drenthe 98 
Centrum '45 56 
Sinai Centrum 152 
MGGZ 135 
Victas 2 
De Waag 19 
VIBU 14 
Totaal 1571 

 
 
Tabel 4.2  Geretourneerde antwoordkaartjes met weigering, niet voor mij 

bedoeld, dubbel ontvangen of andere uitval 

Instelling Aantal 
 

Wil niet 
deelnemen 

Niet voor 
mij 
bedoeld6 

Dubbel Adres 
onjuist, 
overleden* 

%-age 

De Basis 119 37 57 3 22 12.9% 
DCMW 3 2 1 0 0 23.1% 
Reinier van Arkel 12 7 2 3 0 7.3% 
GGZ Noord Drenthe 3 3 0 0 0 3.1% 
Centrum '45 5 0 2 1 2 8.9% 
Sinai Centrum 16 14 1 0 1 10.5% 
MGGZ 18 4 6 4 4 13.3% 
Victas 0 0 0 0 0 0.0% 
De Waag 0 0 0 0 0 0.0% 
VIBU 0 0 0 0 0 0.0% 
Totaal 176 67 69 11 29 11.2% 

* Drie aangeschreven veteranen bleken inmiddels overleden te zijn 
                                                
6 Het grote aantal reacties 'niet voor mij bedoeld' is merendeels afkomstig van veteranen die niet aan een 

missie hebben deelgenomen, maar bij de Basis zijn ingeschreven op grond van het feit dat zij 
dienstslachtoffer zijn. Hoewel zij in eerste instantie tot de doelgroep van de CQIv behoorden, waren zij van 
mening dat de vragenlijst niet voor hen bedoeld was. In het vervolg van deze rapportage is deze groep buiten 
de analyses gehouden 
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Ruim 10% van de aangeschreven veteranen meldde zich op deze wijze af. 
 
In tabel 4.3 zijn de diverse responspercentages weergegeven. Onder 'Bruto respons' 
worden alle gevallen geschaard, waarbij sprake is van een reactie van de aangeschreven 
persoon, dus ook degenen die telefonisch contact opnamen om zich af te melden en de 
degenen die een antwoordkaartje terugstuurden om zich af te melden, of om aan te 
geven dat de lijst niet voor hen bedoeld was, of om te melden dat een lijst dubbel was 
verstuurd, of om aan te geven dat het verzendadres onjuist was. Met 'Netto respons' 
wordt bedoeld hoeveel (gedeeltelijk) ingevulde vragenlijsten zijn geretourneerd (N=503), 
afgezet tegen het aantal lijsten dat terecht is verstuurd (dus exclusief 'niet voor mij 
bedoeld', fout adres, en dubbel verstuurd). 
 
Tabel 4.3  Respons totaal en per instelling 

Instelling Verzonden Uitval 
antwoord 
kaartje 

Respons  
digitaal 

Respons 
papier 

'Bruto' 
respons 

De Basis 918 119 142 118 41.3% 
DCMW 13 3 2 1 46.1% 
Reinier van Arkel 164 12 46 22 48.8% 
GGZ Noord Drenthe 98 3 23 11 37.8% 
Centrum '45 56 5 22 8 62.5% 
Sinai Centrum 152 16 42 17 49.3% 
MGGZ 135 18 27 5 37.0% 
Victas 2 0 1 1 100.0% 
De Waag 19 0 4 2 31.6% 
VIBU 14 0 0 4 28.6% 
Onbekend    5  
Totaal 1571 176 309 194 43.2% 
      
Instelling Verzonden Onterecht* 

verzonden 
Respons  
digitaal 

Respons 
papier 

'Netto' 
respons 

De Basis 918 105 142 118 32.0% 
DCMW 13 1 2 1 25.0% 
Reinier van Arkel 164 6 46 22 43.0% 
GGZ Noord Drenthe 98 2 23 11 35.4% 
Centrum '45 56 6 22 8 60.0% 
Sinai Centrum 152 3 42 17 39.6% 
MGGZ 135 15 27 5 26.7% 
Victas 2 0 1 1 100.0% 
De Waag 19 0 4 2 31.6% 
VIBU 14 0 0 4 28.6% 
Onbekend    5  
Totaal 1571 139 309 194 35.1% 

* Onterecht verzonden is het aantal vragenlijsten dat niet verzonden is aan de juiste persoon en niet op het 
juiste adres. Voor een deel via de antwoordkaartjes, voor een deel volgens de eerste vraag van de vragenlijst 
(Daarmee vallen er nog 32 respondenten uit: niet op missie geweest, dienstslachtoffer, partner) 

 



19 
 

De respons varieert aanzienlijk tussen de instellingen, bij de vier grootste instellingen 
tussen 26.7% (MGGZ) en 43.0% (Reinier van Arkel). Bij Centrum '45 is de respons 
60.0%.  
 
Zoals in het methoden hoofdstuk al werd gemeld, is een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd naar eventuele redenen voor het optreden van non respons. De resultaten 
van de telefonische interviews met contactpersonen is opgenomen in een aparte 
paragraaf (4.3). 
 
In tabel 4.4 zijn de bruto en netto respons van dit onderzoek vergeleken met de cijfers 
uit het eerste onderzoek onder veteranen en eerdere onderzoeken met de CQI onder 
ambulante ggz-cliënten. In deze onderzoeken werden verschillende methoden van 
dataverzameling gehanteerd. Bij de pilotstudie onder ambulante ggz-cliënten werd alleen 
een schriftelijke vragenlijst gebruikt en werden drie herinneringen gestuurd, conform de 
'klassieke' Dillman methode. Bij de 'validatiestudie' onder ambulante ggz-cliënten was er 
de keuze tussen digitale of schriftelijke afname en eveneens drie herinneringen. Bij een 
derde studie onder specifieke groepen ambulante ggz-cliënten (ziektespecifiek) werd de 
vragenlijst in eerste instantie digitaal aangeboden en werd bij de laatste herinnering 
alsnog een papieren versie meegestuurd (de 'mixed mode'). Vanwege klachten uit de 
doelgroep werd de laatste herinnering geschrapt. Bij de pilot en deze nulmeting onder 
veteranen werd eveneens de mixed mode toegepast, maar werd er bij de eerste mailing 
een antwoordkaartje meegestuurd, waarmee de veteraan zich kon afmelden, of kon 
aangeven dat hij liever een schriftelijke versie wilde ontvangen. De uitsluitend 
schriftelijke afname leverde de laagste respons op. De toevoeging van een digitale 
mogelijkheid leidde tot bijna een kwart hogere respons, maar het schrappen van de 
laatste herinnering deed de respons weer dalen. De versie waarbij een antwoordkaartje 
werd toegevoegd, leidde bij de veteranen tot een 'gemiddelde' respons. De respons in de 
huidige studie is vergelijkbaar met die bij de pilot en is ook vergelijkbaar met de andere 
studies. 
 
Tabel 4.4  Vergelijking responspercentages met andere studies 

Onderzoek Modus Aantal 
herinne- 
ringen 

Bruto 
Respons 
% 

Netto 
Respons 
% 

Pilotstudie Schriftelijk 3 44.8 31.7 
Validatiestudie Schriftelijk of digitaal naar keuze 3 41.1 40.8 
Ziektespecifiek  Digitaal, eventueel schriftelijk 2 43.1 32.6 
Veteranen 
pilotmeting 

Digitaal, eventueel schriftelijk + 
Antwoordkaartje 

2 46.8 37.4 

Veteranen 
nulmeting 

Digitaal, eventueel schriftelijk + 
Antwoordkaartje 

2 43.2 35.1 

 
 
In tabel 4.5 is weergeven hoe de verhouding was tussen het digitaal en op papier 
invullen van de vragenlijst, vergeleken met de leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau. 
In deze tabel is ook de verhouding digitaal – papier in het pilotonderzoek opgenomen. 
De verhouding digitaal-papier is in alle leeftijdscategorieën ongeveer gelijk (60-70% 
digitaal). Alleen bij de oudste groep is er sprake van zo'n 80% papieren lijsten. 
In vergelijking met de pilotmeting is er nu ook meer sprake van een digitale afname in 
de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar. 
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Tabel 4.5 Verhouding digitaal - papier per leeftijd en opleiding in de pilot en 
in de nulmeting 

Kenmerk Digitaal % 
pilot 

Papier % 
pilot 

Digitaal % 
nulmeting 

Papier % 
nulmeting 

Leeftijdscategorie 
. 18-24 
. 25-34 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 
. 75 of ouder 

 
0.0 

51.4 
56.6 
63.4 
78.3 
36.4 
18.0 

 
100 

48.6 
43.4 
36.6 
21.7 
63.6 
82.0 

 
*100 
57.5 
69.3 
67.2 
70.2 
51.4 
20.9 

 
0.0 

42.5 
30.7 
32.8 
29.8 
48.6 
79.1 

Opleidingsniveau 
. Geen 
. Lager onderwijs 
. Lager beroepsonderwijs 
. Middelbaar algemeen onderwijs 
. Middelbaar beroepsonderwijs 
. Hoger algemeen onderwijs 
. Hoger beroepsonderwijs 
. Wetenschappelijk onderwijs 
. Anders 

 
33.3 
16.7 
39.5 
53.7 
57.8 
71.4 
73.5 
50.0 
66.7 

 
66.7 
83.3 
60.5 
46.3 
42.2 
28.6 
22.7 
50.0 
33.3 

 
0.0 

11.1 
55.4 
68.6 
65.3 
61.9 
75.9 
80.0 
66.7 

 
100 

88.9 
44.6 
31.4 
34.7 
38.1 
24.1 
20.0 
33.3 

* In deze categorie zit slechts één respondent. 
 
Degenen met een lagere opleiding vullen vaker de lijst op papier in. Degenen met de 
hoogste opleidingen vullen het vaakst de lijst digitaal in. Ten opzichte van de pilot is er 
een verschuiving te zien. In die pilot was het effect van opleiding groter. Oudere en/of 
lager opgeleiden veteranen vullen de vragenlijst dus vaker op papier in, maar in deze 
nulmeting lijkt er sprake te zijn van een nivellering, wellicht veroorzaakt door een 
verdere toename van de toegang tot internet. 
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4.1.2 Opbouw van het responsbestand 

In tabel 4.6 zijn de kenmerken van het responsbestand weergegeven. Ook in dit geval 
zijn ook de kenmerken van de populatie in de pilot in de tabel opgenomen.  
 
Tabel 4.6 Kenmerken responsbestand in de pilot en in de nulmeting 

Kenmerk N 
pilot 

% 
pilot 

N  
nulmeting 

%  
nulmeting 

Geslacht 
. man 
. vrouw 

 
343 
10 

 
97.2 
2.8 

 
435 
15 

 
96.7 
3.3 

Leeftijdscategorie 
. 18-24 
. 25-34 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 
. 75 of ouder 

 
2 

37 
113 
123 
23 
11 
50 

 
0.6 

10.3 
31.5 
34.3 
6.4 
3.1 

13.9 

 
1 

40 
153 
134 
47 
35 
43 

 
0.2 
8.8 

33.8 
30.1 
10.4 
7.7 
9.5 

Opleidingsniveau 
. Geen 
. Lager onderwijs 
. Lager beroepsonderwijs 
. Middelbaar algemeen onderwijs 
. Middelbaar beroepsonderwijs 
. Hoger algemeen onderwijs 
. Hoger beroepsonderwijs 
. Wetenschappelijk onderwijs 
. Anders 

 
3 

18 
76 
82 

102 
21 
49 
4 
3 

 
0.8 
5.0 

21.2 
22.9 
28.5 
5.9 

13.7 
1.1 
0.8 

 
6 

19 
106 
105 
124 
23 
55 
5 
6 

 
1.3 
4.2 

23.6 
23.4 
27.6 
5.1 

12.2 
1.1 
1.3 

Betaalde baan 
. Nee 
. Ja 

 
218 
138 

 
61.2 
38.8 

 
292 
158 

 
64.9 
35.1 

 
Het overgrote deel van de respondenten van de nulmeting is man (96.7%) en rond twee 
derde is tussen de 35 en 54 jaar oud (66.9%). De hele range aan leeftijden komt voor; 
17.2% is bijvoorbeeld ouder dan 65 jaar. De leeftijdsopbouw is vrijwel gelijk aan die in 
de pilot. 
 
Bij de nulmeting heeft ongeveer de helft van de respondenten (51.0%) middelbaar 
algemeen of beroepsonderwijs genoten en een kwart (23.6% lager beroepsonderwijs). 
Ook hier is er een grote overeenkomst met de onderwijsniveaus in de pilot. Ook wat 
betreft het hebben van een baan is deze overeenkomst er. In de nulmeting heeft twee 
derde (64.9%) geen betaalde baan. 
 
Het merendeel van de veteranen (79.4%) heeft deelgenomen aan missies in het Midden-
Oosten en/of in het voormalig Joegoslavië (tabel 4.7). De spreiding is groot. Een kleine 
10% heeft nog gediend in de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië. Vergeleken met 
de pilot lijkt er sprake te zijn van een toename van veteranen die in Azië hebben 
gediend, wellicht de Afghanistangangers. 
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Tabel 4.7 De missies* 
 Pilot Nulmeting 
Missie N % N % 
Tweede Wereldoorlog  10 2.7 3 0.6 
Nederlands-Indië 45 12.3 37 7.9 
Korea 6 1.6 5 1.1 
Nieuw Guinea 16 4.0 36 7.6 
Midden-Oosten (Israël, Egypte, Libanon, Irak, Golfoorlog) 132 36.1 158 33.5 
Afrika (Congo, Namibië, Angola, Mozambique, 
Uganda/Rwanda, Goma, Eritrea/Ethiopië, Sudan, Tsjaad, 
Liberia 

14 3.8 15 3.2 

Europa (voormalig Joegoslavië) 159 43.4 216 45.9 
Europa (Griekenland, Moldavië, Cyprus, Georgië)  7 1.9 4 0.8 
Azië (India, Pakistan, Afghanistan, Cambodja) 30 8.2 74 15.7 
Haïti 1 0.3 2 0.4 
Anders 19 5.2 9 1.9 

* De veteranen konden hier meerdere missies aangeven 
 
In tabel 4.8 is het aantal missies per veteraan weergegeven. Het overgrote deel (84.7%) 
is op één missie geweest en 11.0% op twee. Drie of meer missies worden weinig 
genoemd. Er is een grote overeenkomst met het aantal genoemde missies in de pilot.  
In totaal 77 veteranen (11.1%) zijn 10 jaar of korter geleden (2003) van hun (laatste) 
missie teruggekomen, waarvan 26 (5.7%) vijf jaar of korter geleden (2008). Het 
overgrote deel van de respondenten in begeleiding of behandeling is dus afkomstig van 
missies die langer dan 10 jaar geleden hebben plaatsgevonden, Joegoslavië en het 
Midden-Oosten. 
 
Tabel 4.8 Aantal verschillende missies 

 Pilot Nulmeting 
Aantal missies N % N % 
1 294 81.1 393 84.7 
2 51 14.0 51 11.0 
3 14 3.8 17 3.7 
4 2 0.6 2 0.4 
5 0 0.0 1 0.2 
6 1 0.5 0 0.0 
Onbekend 4  7  

 
 

4.1.3 Kwaliteit van de data 

Van de 503 (gedeeltelijk ingevulde lijsten moesten er 32 worden verwijderd omdat de list 
niet naar de juiste persoon was gestuurd (niet op missie geweest, dienstslachtoffer, 
partner van een veteraan). De analyse van de kwaliteit van de data is daarom op 471 
vragenlijsten uitgevoerd. In tabel 4.9 is het aantal missende waarden per vraag 
weergegeven. In de linkerhelft van de tabel staan de percentages missend voor schoning 
op uitbijters (degenen die het invullen voortijdig zijn gestopt, of veel vragen in de 
papieren lijst hebben overgeslagen). Vetgedrukt zijn de percentages >5%. De meeste 
missings komen voor bij de vragen over de behandeling in de 2e lijn (net als in de pilot) 
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en over de nazorg (idem). Veel missings zijn afkomstig van dezelfde respondenten, 
meestal 'afhakers', die hier stoppen met invullen. Respondenten met meer dan 20% 
missings zijn uit het databestand verwijderd (N=21), zodat uiteindelijk 450 respondenten 
voor de analyse overblijven. Dit is 89.5% van de teruggestuurde vragenlijsten. 
 
Bij deze resterende groep is het aantal missende waarden bij de vragen over de ggz-
behandeling nog steeds >5%. De uitkomsten op deze vragen moeten – net als in de pilot 
– met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd. 
 
Tabel 4.9 Missende waarden per vraag voor en na schoning op uitbijters 

 Voor schoning op uitbijters 
N=471 

Na schoning op uitbijters 
N=450 

Vraag # N  N missing % missing N valid N missing % missing 
*1 471 0 0  0 0 
2 471 12 2.5 450 12 2.7 
3 471 5 1.1 450 4 0.9 
4 319 11 3.4 308 4 1.3 
5 319 12 3.8 308 10 3.2 

*6 270 0 0 261 0 0 
7 270 10 3.7 261 9 3.5 

*8 471 0 0 450 0 0 
9 471 6 1.3 450 4 0.9 

10 386 3 0.8 373 2 0.5 
11 386 5 1.3 373 3 0.8 
12 386 5 1.3 373 2 0.5 
13 471 26 5.5 450 19 4.2 
14 471 23 4.9 450 13 2.9 
15 471 14 3.0 450 8 1.8 
16 471 12 2.5 450 7 1.5 
17 410 20 4.9 396 14 3.5 
18 410 18 4.4 396 12 3.0 
19 410 17 4.1 396 10 2.5 
20 410 15 3.7 396 9 2.3 

*21 471 5 1.1 450 0 0 
22 471 20 4.2 450 7 1.5 
23 471 23 4.9 450 9 2.0 
24 471 17 3.6 450 5 1.1 
25 471 16 3.4 450 4 0.9 
26 471 16 3.4 450 4 0.9 
27 471 17 3.6 450 3 0.7 
28 471 17 3.6 450 4 0.9 
29 471 25 5.3 450 11 2.4 
30 471 18 3.8 450 3 0.7 
31 471 21 4.4 450 6 1.3 
32 434 22 5.1 413 6 1.4 
33 434 22 5.1 413 6 1.4 
34 434 34 7.8 413 17 4.1 
35 471 30 6.4 450 14 3.1 
36 284 35 12.3 263 17 6.5 
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 Voor schoning op uitbijters 
N=471 

Na schoning op uitbijters 
N=450 

Vraag # N  N missing % missing N valid N missing % missing 
37 284 40 14.1 263 20 7.6 
38 284 40 14.1 263 20 7.6 
39 284 40 14.1 263 20 7.6 
40 284 43 15.1 263 23 8.7 
41 284 45 15.8 263 24 9.1 
42 284 40 14.1 263 20 7.6 
43 155 38 24.5 134 18 13.4 
44 155 40 25.8 134 19 14.2 
45 155 39 25.2 134 18 13.4 
46 471 23 4.9 450 4 0.9 
47 127 23 18.1 108 4 3.7 
48 127 23 18.1 108 4 3.7 
49 127 23 18.1 108 4 3.7 
50 127 23 18.1 108 4 3.7 
51 127 23 18.1 108 2 1.8 
52 471 27 5.7 450 7 1.5 
53 85 25 29.4 65 6 9.2 
54 471 34 7.2 450 15 3.3 
55 471 29 6.2 450 9 2.0 
56 471 19 4.0 450 3 0.7 
57 471 23 4.9 450 6 1.3 
58 471 22 4.7 450 6 1.3 
59 471 26 5.5 450 8 1.8 
60 471 28 5.9 450 11 2.4 
61 471 21 4.5 450 7 1.5 
62 471 21 4.5 450 7 1.5 
63 471 21 4.5 450 8 1.8 
64 471 18 3.8 450 5 1.1 
65 471 22 4.7 450 8 1.8 
66 471 21 4.5 450 9 2.0 
67 471 19 4.0 450 7 1.5 
68 74 19 25.7 61 6 9.8 

*  Bij deze vragen zijn missings niet bekend, omdat alleen wordt aangekruist wat wel van toepassing is 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
Een volgende check op de kwaliteit van de data is op vraag 35: is men in behandeling in 
de ggz of krijgt men alleen begeleiding van de geestelijk verzorging, de Basis of de 
DCMW. Omdat bekend is waar vanuit de vragenlijst is verstuurd, kan een vergelijking 
met de antwoorden op deze vraag worden gemaakt. In tabel 4.10 is deze vergelijking 
weergegeven. 
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Tabel 4.10 Alleen begeleiding door Basis, DCMW of Geestelijke verzorging?  
(N=436) 

 
Aangeschreven door  

N Alleen 
MW (%) 

(Ook) 
ggz (%) 

De Basis 218 126 (60.3) 83 (39.7) 
DCMW 3 3 (100) 0 (0.0) 

Totaal 221   
Reinier van Arkel 66 13 (20.3) 51 (79.7) 
GGZ Noord-Drenthe 31 5 (17.2) 24 (82.8) 
Centrum '45 29 7 (24.1) 22 (75.9) 
Sinai Centrum 58 18 (31.6) 39 (68.4) 
MGGZ 29 12 (41.4) 17 (58.6) 
Victas 2 0 (0.0) 2 (100) 
De Waag 6 2 (33.3) 4 (66.6) 
VIBU 4 0 (0.0) 4 (100) 
Onbekend 4 1 (25.0) 3 (75.0) 

Totaal 229 58 166 
 
Van degenen die vanuit de Basis zijn aangeschreven, geeft 39.7% aan ook te worden 
behandeld in een ggz-instelling. Anderzijds geeft tussen de 17.2 (GGZ Noord-Drenthe) 
en 41.4% (MGGZ) aan alleen gebruik te maken van maatschappelijk werk of geestelijke 
verzorging, terwijl zij vanuit een ggz-instelling zijn aangeschreven. Dit betekent dat in 
totaal 58 veteranen (13.3%) de vragen over de behandeling in een ggz-instelling hebben 
overgeslagen, terwijl dat wel de bedoeling was. Er was overigens geen verschil tussen 
degenen die de vragenlijst digitaal invulden en degenen die dat op papier deden. 
 
In de CQIv wordt tevens gevraagd naar de instelling die de begeleiding of behandeling 
verstrekt (vraag 21). De antwoorden zijn wederom vergeleken met de instelling die de 
vragenlijst heeft verstuurd. Deze vergelijking is weergegeven in tabel 4.11. 
 
Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Vaak wordt de Basis genoemd naast 
de instelling door wie de veteraan is aangeschreven. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van 
de afwijkingen bij vraag 35, omdat de Basis daar expliciet wordt genoemd.  
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Tabel 4.11 Door cliënten gemelde instelling(en) in de afgelopen 12 maanden 
versus door welke instelling aangeschreven 

 Aangeschreven door instelling: 
Eigen  
zeggen 

Basis DCMW RvA  GGZ N- 
Drenthe  

C'45 Sinai MGGZ Victas Waag VIBU 

Geestelijke 
verzorging 

7 1   2 1 3  1  

De Basis 156  42 22 9 28 10  2  
DCMW 6 2 1  1    1  
Ook MW   43 22 12 29 13  4  
Alleen MW   15 5 7 18 12  2  
           
Reinier van 
Arkel 

17  59        

GGZ Noord 
Drenthe 

8  1 29  1     

Centrum 
'45 

16  2  28 1 2    

Sinai  
Centrum 

12    1 58    1 

MGGZ 26 1 2 1 2 3 24  1 1 
Victas        2   
De Waag 8        6  
VIBU 1  4       4 

 
 

4.1.4 Onderlinge samenhang: factoranalyses 

Niet alle vragen in de CQIv zijn van toepassing op alle respondenten. Daarom is in eerste 
instantie een factoranalyse uitgevoerd op de vragen die betrekking hebben 
cliëntervaringen en die door iedereen moesten worden beantwoord (N=21). Het betreft 
vragen naar bejegening, inventarisatie van problemen, toegankelijkheid van de zorg en 
ervaren functioneren. Voor deze factoranalyse is een Principale Componenten Analyse 
uitgevoerd met Varimax rotatie en 'listwise deletion'. De factoren werden samengesteld 
op grond van een minimale factorlading van 0.40 op één factor en een factorlading van 
niet meer dan 0.30 op een van de andere factoren. Verder kon pas worden gesproken 
van een schaal als deze minimaal drie items omvatte7. De factoranalyse bevat 21 items 
op 450 respondenten, een verhouding van één variabele op 21 respondenten. Alle items 
zijn op minimaal ordinaal niveau.  
 
In tabel 4.12 is de factoroplossing weergegeven. Er worden vier factoren gevonden die 
exact passen op de vier dimensies inventarisatie van problemen (F1), toegankelijkheid 
van de zorg (F2), bejegening (F3), en ervaren functioneren (F4).  
  

                                                
7  Sixma H, Delnoij D, Stubbe J, Triemstra M, Damman O, Vriens B et al. Handboek CQI Meetinstrumenten. 

Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), Utrecht, 2008. 
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De factorladingen zijn hoog en geen van de items laadt >0.30 op een andere factor. De 
totale verklaarde variantie bedraagt 60.6%.  
 
Tabel 4.12 Factoranalyse op vragen naar bejegening, inventarisatie van 

problemen, toegankelijkheid van de zorg en ervaren functioneren 
(alleen factorladingen > 0.40) 

# Vraag F1 F2 F3 F4 
8 Omgang met naasten 0.71    
8 Intimiteit 0.65    
8 Slapen 0.64    
8 Sociale contacten 0.77    
8 Medicijnen 0.62    
8 Geld 0.63    
8 Drank en drugs 0.73    
8 Dagbesteding 0.72    

15 Wachttijd probleem  0.58   
22 Reizen probleem  0.68   
23 Eigen regio probleem  0.77   
24 Genoeg tijd begeleider   0.74  
25 Luistert aandachtig   0.86  
26 Neemt cliënt serieus   0.86  
27 Begrijpt invloed missie   0.84  
28 Begrijpt beleving missie   0.84  
29 Begrijpt lotgenotencontact   0.75  
30 Legt begrijpelijk uit   0.77  
56 Functioneren    0.91 
57 Oordeel klachten    0.91 
58 Omgaan met klachten    0.84 

 
De interne consistentie (Cronbach's alfa) voor de factoren 'aandacht voor mogelijke 
problemen', 'bejegening' en 'ervaren functioneren' is groot, die voor 'toegankelijkheid 
zorg' is matig. 
 
F1: Aandacht voor mogelijke problemen  (α = 0.84) 
F2: Toegankelijkheid zorg    (α = 0.59) 
F3: Bejegening     (α = 0.91) 
F4: Ervaren functioneren   (α = 0.91) 
 
De overige factoranalyses zijn uitgevoerd op vragen die alleen voor bepaalde groepen 
respondenten van toepassing zijn. Voor deze factoranalyses werden uitgevoerd, is 
onderzocht of de dichotome items voldoen aan de Bartlett’s test of Sphericity en aan de 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), beide onderdeel van de SPSS 
factoranalyse procedures. De KMO was 0.89, hoger dan de vereiste 0.70. Bartlett’s test 
of Sphericity was significant (p<0.001). Beide waarden geven aan dat een factoranalyse 
op deze items geoorloofd was.  
 
In tabel 4.13 zijn de uitkomsten van deze factoranalyses weergegeven. Per factor is 
aangeven voor hoeveel respondenten de bijbehorende vragen van toepassing was. 
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Tabel 4.13  Factoranalyses op de vragen naar aandacht voor naasten, ggz-
behandeling, keuze voor militair of civiel, meerdere behandelaars, 
andere instelling, en nazorg (N=aantal van toepassing) 

 
# 

 
Vragen 

 
F 

 
α 

Verklaarde 
variantie 

 
N 

18 Verwijzing een probleem 0.40 0.33 45.9% 384 
19 Behandelaar voldoende op de hoogte 0.81    
20 Alles opnieuw moeten vertellen 0.75    
      
31 Begrip voor impact op naasten 0.57 0.69 62.0% 407 
32 Betrekken van naasten 0.88    
33 Naasten zelf begeleiding 0.87    
      
37 Keuze andere veteranen 0.72 0.51 41.2% 239 
38 Keuze voor civiel of militair 0.46    
40 Ervaringsdeskundige 0.66    
41 Lotgenotencontact 0.70    
      
43 Probleem wisselende behandelaars 0.55 0.67 63.1% 115 
44 Andere behandelaar op de hoogte 0.89    
45 Andere behandelaar alles opnieuw vertellen 0.89    
      
48 Andere behandelaar op de hoogte 0.73 0.65 60.6% 104 
49 Andere behandelaar alles opnieuw vertellen 0.76    
50 Behandelaars op één lijn 0.43    
51 Tegenstrijdige informatie 0.69    
      
53 Afspraken nazorg 0.76 0.66 59.4% 59 
54 Afspraken bij terugkeer klachten 0.79    
55 Afspraken in geval het thuis niet gaat 0.76    

 
De factoranalyses zijn telkens op een beperkt aantal items uitgevoerd, gebaseerd op de 
ervaringen uit de pilotstudie. Er wordt dan ook telkens maar één factor gevonden, 
waarop alle items laden. In alle gevallen is echter de factorlading voldoende hoog en zijn 
de ladingen op een eventuele tweede factor laag (<0.30). De interne consistentie is voor 
vier factoren matig tot redelijk (α=0.60-0.70), voor twee factoren is deze te laag 
(α<0.60).  
Nog eens op een rijtje: 
• Problematische verwijzing (α=0.33) 
• Betrekken naasten  (α=0.69) 
• Lotgenoten    (α=0.51) 
• Wisselende behandelaars  (α=0.67) 
• Samenwerking behandelaars (α=0.61) 
• Nazorg    (α=0.66) 
 
De gevonden factoren en factorladingen komen inhoudelijk grotendeels overeen met die 
uit de pilot, hoewel beide studies niet helemaal vergelijkbaar zijn. Op grond van de pilot 
is de vragenlijst aangepast, en zijn vragen anders geformuleerd, verwijderd of juist 
toegevoegd.  
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De factoranalyses in de huidige studie geven consistenter beeld dan die in de pilot. De 
vragen over de 'aandacht voor mogelijke problemen' waren in de pilot verdeeld over 
twee factoren ('aandacht voor sociaal functioneren' en 'aandacht voor maatschappelijk 
functioneren') waarbij items van de tweede factor ook op de eerste factor laadden. In de 
huidige studie is sprake van één factor met een hoge interne consistentie. Factoren over 
de toegankelijkheid van de zorg en de verwijzing uit de pilot kunnen niet goed worden 
vergeleken met die in de huidige studie omdat daarvoor de structuur van de vragenlijst 
te veel is gewijzigd en deze vragen ook niet meer aan iedereen worden gesteld. De 
interne consistentie van de factor 'problematische verwijzing' is wel lager dan die van de 
factor 'verwijzing' uit de pilot. In tabel 4.14 zijn  
– voor zover mogelijk – de resultaten van beide onderzoeken naast elkaar gezet. 
 
Tabel 4.14 Factoren en interne consistenties (Cronbach's α) uit de pilot en de 

huidige studie vergeleken 
Factor Pilot Nulmeting 
Aandacht voor mogelijke problemen 
. Aandacht voor sociaal functioneren 
. Aandacht voor maatschappelijk functioneren 

 
0.75 
0.68 

0.84 

Toegankelijkheid zorg --- 0.59 
Bejegening 0.93 0.91 
Ervaren functioneren --- 0.91 
(Problematische) verwijzing 0.66 0.33* 
Betrekken naasten 0.68 0.69 
Lotgenoten 0.53 0.51 
Wisselende behandelaars --- 0.67 
Samenwerking behandelaars 0.68 0.65 
Nazorg 0.75 0.66 

* Niet vergelijkbaar door andere vragenlijststructuur 
 
De aanpassing van de vragenlijst op basis van de ervaringen in de pilot heeft niet geleid 
tot betrouwbaarder schalen wat betreft de ervaringen van veteranen met de zorg. 
Schalen met een interne consistentie >0.65 kunnen worden gehandhaafd. Schalen met 
een lagere interne consistentie moeten op itemniveau worden geanalyseerd. 
 

4.2 De uitkomsten van de nulmeting met de Consumer Quality 
Index Veteranenzorg 

In de voorgaande paragraaf zijn de respons, de representativiteit, de psychometrische 
kenmerken van de tweede versie van de CQIv en de kwaliteit van de verkregen data 
besproken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de uitkomsten. Hierbij wordt de 
volgorde van de vragenlijst aangehouden. Daar waar relevant zullen de uitkomsten 
worden gelegd naast de resultaten van de pilotstudie. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat bij de pilotstudie werd vastgesteld dat aan de representativiteit van de respons werd 
getwijfeld. Dit was aanleiding tot het besluit om de resultaten van de meting niet te 
publiceren en de huidige meting als nulmeting te beschouwen. In een vergelijking met de 
pilot zal daarom alleen globaal worden aangeven in hoeverre de huidige resultaten 
overeenkomen met die uit de pilot. Exacte cijfers worden niet gepresenteerd. 
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4.2.1 Uitkeringsproblemen (vraag 3 t/m 7) 

Ongeveer twee derde van de respondenten (68.2%) heeft een militair 
invaliditeitspensioen aangevraagd. Van hen geeft de helft (55.4%) aan een groot 
probleem te hebben gehad met het aanvragen van dit pensioen, vergelijkbaar met het 
percentage uit de pilot. Een kwart (27.2%) heeft hier geen problemen mee gehad. Er is 
geen verschil tussen degenen die zich korter dan twee jaar geleden bij het CAP hebben 
aangemeld en degenen die zich langer dan twee jaar geleden aanmeldden. De 
percentages veteranen die een groot probleem hebben ervaren, zijn exact gelijk. 
 
In tabel 4.15 staat hoeveel veteranen hulp hebben gekregen bij het aanvragen van een 
militair invaliditeitspensioen en hoe zij deze hulp waarderen. 
 
Tabel 4.15 Hulp bij aanvragen van een militair invaliditeitspensioen (N=271). 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
Hulpbron N % Rapportcijfer 
BNMO 75 27.3 7.4 
Maatschappelijk werk 112 41.3 7.4 
Zorgcoördinator De Basis/ABP 120 44.3 7.5 
Collega veteraan 15 5.5 7.5 
Veteraneninstituut 35 12.9 7.7 
Huisarts 7 2.6 7.0 
Anders 24 8.9 7.8 

 
De veteranen kregen vooral hulp van vanuit het maatschappelijk werk (41.3%) en van 
zorgcoördinator of casemanager van de Basis of het ABP (44.3%). Een kwart kreeg (ook) 
hulp vanuit de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en 
een achtste (12.9%) vanuit het Veteraneninstituut. Hulp door de huisarts of een collega 
veteraan komt weinig voor. Andere genoemde hulpbronnen waren kennissen, vrienden, 
partners en medewerkers van zorginstellingen. Bijna twee derde (61.9%) kreeg hulp 
vanuit één bron, en een derde (35.7%) vanuit twee of drie bronnen. Er is geen verband 
tussen het hebben ontvangen van hulp en de vraag in hoeverre het aanvragen van het 
pensioen een (groot) probleem was. 
 
Over de kwaliteit van de ontvangen hulp is men in grote meerderheid positief. Gemiddeld 
geven de respondenten een 7.4 als rapportcijfer, een hoger gemiddelde dan in de pilot. 
Het aantal ontevreden veteranen is beperkt; 10.7% geeft een zes of lager en 4.8% geeft 
een echte onvoldoende (een vijf of lager). In de pilot lagen deze percentages beduidend 
hoger. De rapportcijfers variëren van 7.0 (huisarts) tot 7.8 (andere hulpbronnen). 

4.2.2 Aandacht voor mogelijke problemen in het dagelijks leven (vraag 8) 

Veteranen die hulp zoeken, vinden het belangrijk dat er zowel in de 1e lijn 
(maatschappelijk werk) als in de 2e lijn (ggz- en vz-instellingen) uitgebreid aandacht 
wordt besteed aan eventuele problemen in het dagelijks leven. In tabel 4.16 is 
weergegeven in hoeverre er ergens in het proces van begeleiden en/of behandelen een 
inventarisatie van deze mogelijke problemen is gemaakt. Uit de tabel blijkt dat dit niet 
altijd het geval is (geweest). Er is vooral aandacht voor slaapproblemen (78.9%), de 
omgang met partner en kinderen (67.1%), sociale contacten (61.3%) en dagbesteding 
(56.2%). De minste aandacht is geschonken aan intimiteit en seksualiteit (36.4%) en 
aan financiën (41.6%). Vooral dat laatste percentage is opvallend, omdat veteranen vaak 



31 
 

aangeven dat er geldproblemen zijn. Wat betreft de geringe aandacht voor intimiteit en 
seksualiteit kan worden opgemerkt dat veteranen minder belang hechten aan aandacht 
voor seksualiteit en intimiteit8. 
 
Bij een tiende (10.9%) van de respondenten is er geen enkele aandacht voor mogelijke 
problemen geweest en in ruim een derde van de gevallen (38.7%) was er aandacht voor 
drie of minder levensgebieden. Het gemiddelde bedroeg 4.4 levensgebieden. 
 
In tabel 4.16 is een onderscheid gemaakt tussen de 1e en 2e lijn. Hieruit blijkt dat in de 
2e lijn over de gehele linie vaker aandacht aan deze mogelijke problemen wordt 
geschonken dan in de 1e lijn (Chi2-toetsen).  
 
Tabel 4.16 Aandacht voor mogelijke problemen 

 Totaal 
(N=450) 

1e lijn 
(N=225) 

2e lijn 
(N=225) 

 

Is er aandacht besteed aan 
eventuele problemen bij: 

Ja 
% 

Ja 
% 

Ja 
% 

p 

omgang met partner en kinderen 67.1 63.6 70.7 n.s. 
intimiteit en seksualiteit 36.4 28.9 44.0 0.001 
slapen en dromen 78.9 73.3 84.4 0.003 
sociale contacten 61.3 55.1 67.6 0.004 
medicijngebruik 52.9 44.4 61.3 0.001 
financiën 41.6 37.3 45.8 0.042 
drugs en drank 48.9 42.7 55.1 0.005 
dagbesteding 56.2 52.4 60.0 0.042 

Deze vragen over aandacht vormen samen een schaal 'aandacht voor mogelijke 
problemen'. De schaalscore loopt van '0' geen enkele aandacht tot '1' aandacht voor alle 
levensgebieden. De schaalscores voor de 1e en 2e lijn bedragen respectievelijk 0.50 en 
0.61 (T-toets; t=3.70; df=448; p=0.000).  
 
Er is een significant onderscheid tussen leeftijdscategorieën en tussen opleidingsniveaus. 
Bij de ouderen (65 jaar en ouder) is veel minder aandacht besteed aan mogelijke 
problemen op levensgebieden dan bij de jongere veteranen (schaalscore 0.30 versus 
0.59-0.68). De jongste groep (18-35 jaar) krijgt de meeste aandacht (0.68) (Oneway 
ANOVA; F=11.81; df=5,439; p=0.000). Wat betreft het opleidingsniveau zijn er geen 
significante verschillen. 
De resultaten van de huidige nulmeting komen grotendeels overeen met die uit de pilot. 
In de nulmeting zijn de verschillen op itemniveau tussen de 1e en 2e lijn echter iets 
groter. 

4.2.3 De aanmelding bij het CAP (vraag 9 t/m 12) 

In principe is iedereen die begeleiding of behandeling krijgt in het LZV ingeschreven bij 
het Centraal Aanmeldingspunt (CAP). Het blijkt echter dat bijna een vijfde van de 
respondenten aangeeft dat hij niet is aangemeld (4.3%) of het niet weet (13.0%). In de 
pilot was dit ongeveer de helft, reden om de vraag naar de aanmelding in de nieuwe 
versie van de CQIv aan te passen. Percentages variëren 10.5% bij het Sinai Centrum tot 
27.6% bij Centrum '45. Bij de Basis gaat het om 17.8%. 
                                                
8 Van Wijngaarden B., Meije D., Oskam K. Een Consumer Quality Index voor het Landelijk Zorgsysteem voor 

Veteranen Trimbos-instituut, Utrecht, 2013 
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Van degenen die aangeven dat zij wel zijn aangemeld (82.7%), geeft 53.6% aan dat dit 
op eigen initiatief is gebeurd. In 14.3% van de gevallen was dit de partner en in 11.8% 
van de gevallen de huisarts of een andere professional (tabel 4.17), vergelijkbaar met de 
pilot. De groep 'anderen' bestaat voor een deel uit andere hulpverleners, maatschappelijk 
werkers, collega's, etc. Meer dan de helft (55.4%) is langer dan 2 jaar geleden 
aangemeld, 22.2% 1 tot 2 jaar geleden en 22.4% korter dan een jaar geleden. Meer dan 
driekwart (77.9%) geeft aan dat hij een vaste contactpersoon bij het CAP heeft. In de 
pilot was dit ongeveer de helft. 
 
Tabel 4.17 Initiatiefnemer voor aanmelding bij het CAP 

Initiatiefnemer % 
Zelf 53.6 
Partner 14.3 
Naaste 5.4 
Collega veteraan 7.3 
Huisarts 2.4 
Andere hulpverlener 9.4 
Anderen 7.5 

 

4.2.4 De verwijzingen (vragen 13 t/m 20) 

Twee derde van de respondenten (66.6%) geeft aan te zijn verwezen naar de huidige 
hulpverlening door één van de instellingen die tot het LZV behoren. Het overgrote deel 
hiervan (81.3% ofwel 62.7% van alle verwijzingen) is verwezen vanuit de nulde/eerste 
lijn (CAP en Basis). Een vijfde (19.9%) geeft aan dat zij verwezen zijn door een instelling 
of persoon van buiten de LZV, terwijl 13.5% aangeeft nooit verwezen te zijn. De 
verwijzingen van buiten het LZV zijn divers. Ongeveer een vijfde (21.6%) is verwezen 
vanuit een ggz-instelling, 8.1% door de huisarts en 15.9% door andere hulpverleners uit 
de somatische zorg, 7.9% door justitie. Voor het overige (13.6%) was het 
maatschappelijk werk, de bedrijfsarts of veteranenorganisaties (tabel 4.18). 
Vrijwel alle mogelijke typen overgangen tussen typen instellingen komen (sporadisch) 
voor. De meeste overgangen vonden plaats binnen de 1e lijn (25.6%), van 1e naar de 
reguliere ggz (15.1%) en van de 1e lijn naar de specialistische ggz (9.9%). Degenen die 
niet zijn verwezen, gaan vooral naar de 1e lijn, net als degenen die via de huisarts of 
anderszins van buiten het LZV instromen (9.3%). Er wordt weinig naar de eerste lijn 
terugverwezen, in totaal in 4.5% van de gevallen.  
 
Vergeleken met de pilot zijn deze uitkomsten vergelijkbaar. Bij de nulmeting is wel 
sprake van iets meer verwijzingen binnen de eerste lijn. 
 
In tabel 4.19 is aangegeven in hoeverre de respondent de verwijzing naar zijn huidige 
instelling als een probleem heeft ervaren, of de huidige begeleider bij het eerste contact 
voldoende op de hoogte was van de situatie, of hij bij zijn nieuwe begeleider zijn hele 
verhaal weer opnieuw moest doen, en of hij een probleem had met de wachttijd voor de 
verwijzing. Daarbij is niet gekeken naar individuele instellingen, maar naar vijf typen, 1e 
lijn, reguliere ggz-instellingen, MGGZ, specialistische ggz (zoals Centrum '45) en 
hulpverlening van buiten het LZV. Verder is vanuit twee richtingen naar de verwijzing 
gekeken, namelijk zowel vanuit de verwijzende instelling als vanuit de instelling 
waarnaar werd verwezen. 
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Ongeveer een derde (36.0%) van de veteranen heeft de verwijzing naar de huidige 
instelling als een klein tot groot probleem ervaren. Een verwijzing vanuit de reguliere ggz 
wordt het vaakst als een klein tot groot probleem gezien (66.7%). Voor de MGGZ en de 
specialistische ggz wordt in ongeveer de helft van de gevallen een probleem gemeld. Een 
verwijzing vanuit de 1e lijn levert de minste problemen op (28.4%). Ook bij een 
verwijzing vanuit een instelling of hulpverlener van buiten de LZV worden problemen 
gemeld (44.8%).  
 
Als alleen wordt gekeken naar een ‘groot probleem’ dan blijkt dat voor een verwijzing 
vanuit de reguliere ggz in 41.7% van de gevallen voor te komen, tegen 10.6% in de 1e 
lijn. De onderlinge verschillen zijn significant (Oneway ANOVA; F=5.79; df=4,373; 
p=0.000). 
 
Tabel 4.18  Typen verwijzingen (N=443) 

Richting verwijzing N % 
1e lijn – 1e lijn 115 25.6 
1e lijn -  reguliere ggz 67 15.1 
1e lijn - MGGZ 14 3.2 
1e lijn - specialistisch 44 9.9 
reguliere ggz – 1e lijn 4 0.9 
reguliere ggz - reguliere ggz 6 1.3 
reguliere ggz - MGGZ 0 0.0 
reguliere ggz - specialistisch 2 0.4 
MGGZ – 1e lijn 5 1.1 
MGGZ – reguliere ggz 0 0.0 
MGGZ - MGGZ 4 0.9 
MGGZ - specialistisch 8 1.8 
specialistisch – 1e lijn 11 2.5 
specialistisch - reguliere ggz 4 0.9 
specialistisch - MGGZ 0 0.0 
specialistisch - specialistisch 11 2.5 
huisarts – 1e lijn 18 4.1 
huisarts – reguliere ggz 8 1.8 
huisarts - MGGZ 2 0.4 
huisarts - specialistisch 8 1.8 
buiten LZV – 1e lijn 23 5.2 
buiten LZV - reguliere ggz 6 1.3 
buiten LZV - MGGZ 6 1.3 
buiten LZV - specialistisch 17 3.8 
geen verwijzing – 1e lijn 43 9.7 
geen verwijzing – reguliere ggz 6 1.3 
geen verwijzing – MGGZ 3 0.7 
geen verwijzing - specialistisch 8 1.8 

 
In ruim de helft van de gevallen (56.6%) bleek de huidige begeleider voldoende op de 
hoogte te zijn van de situatie. Bij een verwijzing vanuit de reguliere ggz en MGGZ lijkt 
dat minder het geval te zijn, maar de onderlinge verschillen zijn niet significant. 
Hetzelfde geldt voor de vraag hoeveel een respondent aan de huidige begeleider opnieuw 
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moest vertellen. In 2.6% van de gevallen hoefde er niets opnieuw verteld te worden. 
Daarentegen moest 41.4% alles opnieuw vertellen. Bij een verwijzing vanuit de 
specialistische ggz lijkt de begeleider het beste op de hoogte te zijn, en bij een verwijzing 
vanuit hulpverlening buiten de LZV het minste, maar de onderlinge verschillen zijn niet 
significant. Dat geldt wel voor de wachttijden.  
 
In een derde van de gevallen (30.3%) was er geen wachttijd, maar ook in een derde van 
de gevallen was er sprake van een klein tot groot probleem. Dat geldt met name voor 
een verwijzing vanuit de reguliere ggz. In meer dan de helft van de gevallen (58.3%) 
was er sprake van een groot probleem. Bij de andere typen zorg is dat 13.4 tot 17.6%, 
een significant verschil (Oneway ANOVA; F=2.86; df=4,374; p=0.023).  
 
Tabel 4.19 Eventuele problemen bij de verwijzing vanuit de vorige instelling 

Verwezen vanuit: Totaal 1e lijn Regulier MGGZ Spec Buiten LZV 
 % % % % % % 
Verwijzing probleem?       
Groot probleem 16.4 10.6 41.7 17.6 23.1 26.4 
Klein probleem 19.6 17.8 25.0 35.3 26.9 18.4 
Geen probleem 64.0 71.6 33.3 47.1 50.0 55.2 
       
Begeleider op de hoogte?       
Nee 43.4 40.7 58.3 58.8 50.0 43.7 
Ja 56.6 59.3 41.7 41.2 50.0 56.3 
       
Hoeveel opnieuw 
vertellen? 

      

Niets 2.6 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 
Weinig 24.3 25.7 23.5 23.5 23.1 20.7 
Veel 31.7 31.6 41.2 41.2 46.2 23.0 
Alles 41.4 38.8 35.3 35.3 26.9 56.3 
       
Wachttijden       
Groot probleem 16.4 13.4 58.3 17.6 15.4 18.6 
Klein probleem 17.9 19.7 16.7 29.4 15.4 11.6 
Geen probleem 35.4 37.8 8.3 23.5 30.8 36.0 
       
N.v.t., geen wachttijd 30.3 29.0 16.7 29.4 38.5 33.7 

 
 
Gezien vanuit instelling waarnaar men is verwezen (tabel 4.20), lijkt op het eerste oog 
dat een verwijzing naar de MGGZ de minste problemen oplevert (88.5% geen probleem), 
en een verwijzing naar de reguliere ggz de meeste problemen (57.1% geen probleem), 
maar dit zijn geen significante verschillen. Dat geldt ook voor de vraag of de huidige 
begeleider voldoende op de hoogte was en de vraag hoeveel de respondent weer 
opnieuw moest vertellen. Er is ook geen significant verschil in de wachttijden. Dus daar 
waar (zie hierboven) vooral een verwijzing vanuit de reguliere ggz een probleem is, is 
dat veel minder het geval het geval voor verwijzingen naar de reguliere ggz. Daar is geen 
significant verschil met de andere typen instellingen. 
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Samengevat kan worden vastgesteld dat bij verwijzingen naar elk type begeleiding of 
behandeling een deel van de respondenten in meer of mindere mate een probleem 
ervaart. Dit kan oplopen tot zo'n 40% kleine of grote problemen. Ook geeft zo’n 40% aan 
dat zij alles opnieuw moeten vertellen aan een nieuwe begeleider, en rond 40% dat de 
huidige begeleider bij het eerste contact onvoldoende op de hoogte was van de situatie. 
Verwijzingen vanuit de reguliere ggz lijken de meeste problemen op te leveren, zowel 
wat de betreft de verwijzing op zich als de wachttijd. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar 
met die uit de pilot. 
 
Tabel 4.20 Eventuele problemen bij de verwijzing naar huidige instelling 

Verwezen naar:  1e lijn Regulier MGGZ Spec 
Verwijzing probleem?  % % % % 
Groot probleem  18.7 16.5 7.7 14.4 
Klein probleem  19.3 26.4 3.8 17.8 
Geen probleem  62.0 57.1 88.5 67.8 
      
Begeleider op de hoogte?      
Nee  45.0 38.5 46.2 44.4 
Ja  55.0 61.5 53.8 55.6 
      
Hoeveel opnieuw 
vertellen? 

     

Niets  2.3 3.3 3.8 2.2 
Weinig  24.9 27.5 30.8 18.0 
Veel  30.1 39.6 19.2 30.3 
Alles  42.8 29.7 46.2 49.4 
      
Wachttijden      
Groot probleem  17.9 20.9 11.5 10.1 
Klein probleem  15.6 22.0 15.4 19.1 
Geen probleem  35.8 30.8 42.3 37.1 
      
N.v.t., geen wachttijd  30.6 26.4 30.8 33.7 

 

4.2.5 Bereikbaarheid van de huidige zorg (vraag 22 en 23) 

Ruim de helft van de veteranen (53.3%) heeft een probleem met het reizen naar de 
huidige instelling (tabel 4.21). Voor een kwart (24.4%) is het zelfs een groot probleem. 
De onderlinge verschillen tussen de vier typen instellingen zijn niet significant. Er zijn ook 
geen significante verschillen op de vraag of men in de regio de juiste behandeling of 
begeleiding kan krijgen. De helft van de respondenten (51.5%) ervaart geen problemen 
hierbij. Daarentegen ervaart een derde (30.6%) een groot probleem. Deze uitkomsten 
zijn vrijwel gelijk aan die in de pilot. 
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Tabel 4.21 Bereikbaarheid van de huidige zorg 
 Totaal 1e lijn Regulier MGGZ Spec 
Reizen een probleem? % % % % % 
Groot probleem 24.4 26.6 26.8 20.7 18.2 
Klein probleem 28.9 24.3 34.0 20.7 36.4 
Geen probleem 46.7 49.1 39.2 58.6 45.5 
      
Juiste behandeling krijgen?      
Groot probleem 30.6 29.5 27.8 24.1 37.8 
Klein probleem 17.9 16.6 17.5 20.7 20.4 
Geen probleem 51.5 53.9 54.6 55.2 41.8 

 

4.2.6 De huidige begeleider (24 t/m 31) 

De CQIv bevat acht vragen over de houding en het begrip van de begeleiders. Het gaat 
behalve over bejegening ook over het inlevingsvermogen van de begeleider of 
behandelaar, de wijze waarop zij zich kunnen verplaatsen in de veteraan. In tabel 4.22 
zijn de scores op deze aspecten weergegeven. 
 
Over het algemeen wordt de huidige begeleider (zeer) positief beoordeeld. Dit geldt met 
name voor de bejegening. Meer dan 80% vindt dat de begeleider meestal tot altijd 
voldoende tijd heeft. Meer dan 90% vindt dat de begeleider meestal of altijd aandachtig 
luistert. Wat betreft de aspecten van de missie zijn de ervaringen van de veteranen iets 
minder positief, maar nog steeds vindt ongeveer driekwart dat de begeleider of 
behandelaar meestal tot altijd begrip heeft voor de achtergrond en de ervaringen van de 
veteraan. 
 
Tabel 4.22 Bejegening en inlevingsvermogen van de behandelaar of begeleider 

 Nooit Soms Meestal Altijd 
Genoeg tijd 2.0 10.6 33.9 53.5 
Aandachtig luisteren 2.0 3.8 18.4 75.8 
Belangstelling voor de missie 5.1 15.9 38.0 40.9 
Begrip voor de gevolgen 5.1 15.9 38.0 40.9 
Begrip voor ervaringen 5.8 17.3 45.3 31.6 
Begrip voor kameraadschap 2.7 10.0 38.3 49.0 
Begrijpelijke uitleg 2.9 6.0 28.6 62.4 
Begrip voor invloed op naasten 3.7 9.0 34.7 52.1 

 
 
De diverse typen zorg ontlopen elkaar niet veel op de bejegeningsaspecten. 
Respondenten die bij de MGGZ in behandeling zijn, zijn wat minder te spreken over de 
tijd die de begeleider voor hen neemt. Bij de specialistische ggz scoort dit daarentegen 
het hoogst (Oneway ANOVA; F=3.00; df=3,441; p=0.031). Wat betreft de vraag of de 
begeleider aandachtig luistert, scoort de specialistische ggz ook het hoogst en de 1e lijn 
het laagst (Oneway ANOVA; F=2.99; df=3,442; p=0.031).   
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Dit zijn echter relatieve verschillen; de ervaringen zijn in het algemeen (zeer) positief. 
Dit was ook het geval in de pilot. 
 
Zeven vragen kunnen worden samengevat in de schaal 'Bejegening', die een waarde 
tussen ‘1’ en ‘4’ kan aannemen. Een kleine groep (4.8%) heeft een gemiddelde score <2, 
wat als onvoldoende kan worden aangemerkt. Daarentegen heeft 19.3% de maximale 
score, een zeer positief oordeel. Er worden geen verschillen gevonden tussen de typen 
instellingen. Ook worden er geen verschillen gevonden tussen 'Bejegening' en het digitaal 
of op papier invullen van de CQI, de leeftijd, het opleidingsniveau, en het al dan niet 
hebben van een betaalde baan. Dat was ook het geval in de pilot. 
 
Er zijn wel significante verbanden tussen de score op 'Bejegening' en de vraag in 
hoeverre de respondent problemen heeft ervaren met de verwijzing, met wachttijden, 
met reistijden, en met het krijgen van de juiste zorg in de regio. Naarmate men meer 
problemen ervaart, is de score op ‘Bejegening’ lager (tabel 4.23). Er is ook een verband 
met de vraag in hoeverre de huidige begeleider voldoende op de hoogte was van de 
situatie. Als dat niet het geval was, scoort men lager op ‘Bejegening’. 
 
Tabel 4.23 Bejegening versus ervaren problemen (ANOVA); gemiddelde 

schaalscores voor 'Bejegening' 
 Groot 

probleem 
Klein 

probleem 
Geen 

probleem 
F df p 

Wachttijd 3.08 3.38 3.55 9.03 3,427 0.000 
Verwijzing 3.09 3.32 3.52 14.42 2,371 0.000 
Reistijd 3.22 3.36 3.51 8.33 2,428 0.000 
Eigen regio 3.20 3.31 3.54 14.82 2,427 0.000 
 Nee Ja     
Behandelaar op de hoogte 3.16 3.58  47.08 1,371 0.000 

 
Ondanks het gegeven dat de veteranen over de gehele linie positief oordelen over hun 
begeleider, met een gemiddelde score >3 op een schaal van 1 tot 4, zijn degenen die 
problemen hebben ervaren gemiddeld iets minder positief dan de anderen. Voor zover 
vergelijkbaar, werd dit resultaat ook in de pilot gevonden. 

4.2.7 De begeleiding van partner, kinderen en naasten (vraag 32 t/m 34) 

De respondenten geven aan dat de begeleider begrijpt welke invloed de problemen van 
de veteraan kan hebben op de partner, kinderen en andere naasten (tabel 4.24). In 
86.8% van de gevallen is dat meestal tot altijd het geval (waarvan 52.1% altijd). 
Desondanks worden de partners niet vaak betrokken bij de behandeling, zoals ook in de 
pilot werd geconstateerd. In 39.1% van de gevallen gebeurt dit soms, in 27.5% van de 
gevallen nooit. Verder krijgt 55.5% van de partners zelf nooit ondersteuning en 24.1% 
soms.  
 
De vier typen instellingen verschillen van elkaar op het verstrekken van ondersteuning 
aan de naasten. De specialistische zorg en de reguliere ggz doen dit significant vaker. Bij 
de MGGZ gebeurt dit het minst (Oneway ANOVA; F=4.91; df=3,403; p=0.002).  
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Evenals in de pilot, zijn de veteranen gemiddeld niet tevreden over de wijze waarop 
partners worden betrokken. Ruim een derde (37.9%) geeft een onvoldoende, en 11.9% 
geeft daarbij de laagst mogelijke score (0). Het gemiddeld rapportcijfer is een 5.6, daar 
waar bij dit soort oordelen een rapportcijfer 7.0 in de regel als de grens wordt beschouwd 
tussen voldoende en onvoldoende. Er is geen verschil tussen de vier typen instellingen. 
 
Tabel 4.24 De begeleiding van partner en kinderen (%) 

 Nooit Soms Meestal Altijd 
Begrip voor invloed op partner 3.7 9.0 34.7 52.1 
Partner wordt betrokken? 27.5 39.1 18.2 15.2 
Partner krijgt ondersteuning? 55.5 24.1 9.3 11.1 
 Gemiddeld   
Rapportcijfer betrekken partner 5.6    

 
De vragen over de begeleiding van partner en kinderen kunnen in de schaal ‘Betrekken 
naasten’ worden samengevat. De gemiddelde score op deze schaal bedraagt 2.44 op een 
range van 1 tot 4. Er is een significant verschil tussen de typen instellingen. De naasten 
worden in de 1e lijn het minst betrokken en in de specialistische ggz het meest (Oneway 
ANOVA; F=4.09; df=3,398; p=0.007). Er is geen verband met leeftijd en 
opleidingsniveau, maar wel met het hebben van een betaalde baan, en het digitaal of op 
papier ingevuld hebben van de vragenlijst. Degenen met een betaalde baan en degenen 
die de lijst digitaal invulden, geven aan dat hun naasten meer worden betrokken. 
(respectievelijk T-test; t=2.35; df=392; p=0.019, T-test; t=3.14, df=400; p=0.002). 

4.2.8 De behandeling in een ggz-instelling (vraag 36 t/m 45) 

In paragraaf 4.1.3 is vastgesteld dat 58 veteranen aangeven (13.3%) dat zij alleen 
ondersteund worden door de geestelijke verzorging, de Basis of de DCMW, terwijl zij door 
een ggz- of vz-instelling zijn aangeschreven. Deze veteranen hebben dus niet de vragen 
over de ggz-behandeling beantwoord. 
 
De vragen in deze sectie gaan niet zozeer over de kwaliteit van de behandeling zelf, 
maar over een aantal specifieke aspecten voor de veteranenzorg, zoals de mogelijkheid 
tot een behandeling in een militaire instelling, een behandeling samen met andere 
veteranen, de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen, en de mogelijkheid tot contact 
met lotgenoten. 
Ongeveer twee derde van de veteranen die in behandeling zijn bij een ggz-instelling 
(64.2%) vindt het belangrijk om in een militaire ggz-instelling behandeld te kunnen 
worden en ruim de helft (55.3%) vindt een behandeling samen met andere veteranen 
belangrijk. Bijna de helft (44.8%) had ook daadwerkelijk kunnen kiezen voor een civiele 
of een militaire ggz-instelling en 64.6% had in meer of mindere mate kunnen kiezen voor 
een behandeling met andere veteranen. Degenen die in behandeling zijn bij de MGGZ en 
die deze vraag hebben beantwoord (N=17) antwoorden significant vaker dat zij het 
belangrijk vinden om in een militaire ggz-instelling behandeld te kunnen worden (Chi2-
toets: 17.16, df=1, p=0.000). In 70.4% van de gevallen was er in meer of mindere mate 
een ervaringsdeskundige aanwezig, en in 59.0% van de gevallen was er sprake van 
lotgenotencontact (tabel 4.25). 
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Het belang om samen met andere veteranen behandeld te worden, komt vooral voor bij 
veteranen die specialistische ggz-zorg ontvangen. Vooral in de 1e lijn wordt dit minder 
belangrijk gevonden (Chi2=11.1; df=4; p=0.026). Het belang van een behandeling in 
een militaire instelling werd vooral door de veteranen van de MGGZ genoemd. Veteranen 
in de specialistische ggz en de 1e lijn vinden dit minder belangrijk (Chi2=31.5; df=4; 
p=0.000). Het kunnen kiezen voor een behandeling met andere veteranen wordt vooral 
genoemd door degenen die specialistische ggz-zorg ontvangen. In de MGGZ wordt dit het 
minst genoemd (Oneway ANOVA; F=4.69; df=4,237; p=0.001). 
 
De uitkomsten van de huidige studie wijken op enkele punten wat af van die van de pilot. 
Daarin werd de mogelijkheid tot het kiezen van een militaire ggz-instelling belangrijker 
gevonden en werd aangegeven dat er minder vaak de keuze was om in een militaire ggz-
instelling en/of met andere veteranen behandeld te worden. 
 
Tabel 4.25 Ervaringen met de 2e lijns behandeling voor veteranen (%) 

 Nee Ja   N=263 
Met andere veteranen belangrijk?  44.7 55.3    
Keuze voor militaire ggz-instelling? 55.1 44.9    
Militaire ggz-instelling belangrijk? 64.2 35.8    
 Nooit Soms  Meestal Altijd  
Keuze voor andere veteranen 35.4 19.3 17.7 27.6  
Ervaringsdeskundige 29.6 16.7 20.4 33.3  
Lotgenotencontact 41.0 40.6 11.3 7.1  
Wisselende behandelaars 53.1 38.7 4.1 4.1  
 Groot Klein Geen  N=134* 
Wisselende behandelaars probleem? 49.1 44.8 6.0   
 Nee Ja    
Nieuwe behandelaar op de hoogte? 52.2 47.8    
 Niets Weinig  Veel Alles  
Hoeveel opnieuw vertellen? 0.0 32.8 42.2 25.0  

* Het aantal respondenten dat te maken heeft gehad met wisselende behandelaars 
 
Net als in de pilot, had meer dan de helft (53.1%) te maken gehad met wisselende 
behandelaars. Dat vonden zij in grote meerderheid een groot (49.1%) of een klein 
(44.8%) probleem. In 52.2% van de gevallen was de nieuwe behandelaar onvoldoende 
op de hoogte van de situatie en twee derde van de respondenten (67.2%) had bij een 
nieuwe behandelaar veel of alles opnieuw moeten vertellen over de klachten. 

4.2.9 De samenwerking tussen behandelaars vanuit verschillende instellingen 
(vraag 46 t/m 51) 

In totaal 108 veteranen (23.3%) geven aan dat zij begeleiding of behandeling krijgen 
vanuit meerdere instellingen. De vragen in deze sectie gaan over de samenwerking 
tussen de hulpverleners van deze instellingen. Een grote meerderheid van de 
respondenten (85.6%) geeft aan dat hun behandelaar één of meerdere keren 
toestemming heeft gevraagd om informatie met andere behandelaars te delen (tabel 
4.26). Dat leidde in de ogen van de veteranen echter niet altijd tot een goede overdracht 
van informatie. Ook in dit geval moest in ruim de helft van de gevallen (56.7%) de 
veteraan veel of alles opnieuw vertellen. Ook bleken de behandelaars volgens de 
veteranen niet altijd op één lijn te zitten wat betreft de aanpak van de behandeling.   
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In 34.6% van de gevallen was dat niet of soms het geval. Daarentegen was er nauwelijks 
sprake van tegenstrijdige informatie vanuit de hulpverleners. In twee derde van de 
gevallen (62.3%) kwam dat nooit voor; bij 31.3% was dat soms het geval. 
 
Op face value zijn de uitkomsten van het huidige onderzoek wat positiever dan die uit de 
pilot. Behandelaars zitten vaker op één lijn en geven minder vaak tegenstrijdige 
informatie. Er is echter geen verschil in hoe vaak/veel er opnieuw moet worden verteld 
wat de klachten zijn. 
 
Tabel 4.26 Samenwerking tussen behandelaars uit verschillende instellingen 

(%) 
 Nee Ja   N=450 

Begeleiding uit andere instelling? 76.7 23.3    
 Nee Ja Ja, vaker  N=108 

Toestemming voor delen van informatie 14.4 46.2 39.4   
 Nee Ja    

Andere behandelaar op de hoogte? 34.6 65.4    
 Niet

s 
Weinig Veel Alles  

Hoeveel opnieuw vertellen? 8.7 34.6 32.7 24.0  
 Noo

it 
Soms Meestal Altijd  

Behandelaars op één lijn? 10.6 24.0 50.0 15.4  
Tegenstrijdige informatie krijgen 62.3 31.1 2.8 3.8  

 
De vragen 48 t/m 51 vormen samen de schaal 'Samenwerking behandelaars'. Hierop 
wordt geen significant verschil gevonden tussen de typen instellingen. 

4.2.10 Afspraken over terugval en nazorg (vraag 52 t/m 55) 

Deze sectie gaat over afspraken die met respondenten zijn gemaakt over het geval dat 
klachten verergeren of terugkomen, of wanneer het thuis niet meer gaat. Dat geldt zowel 
voor veteranen die nog in begeleiding of behandeling zijn, als veteranen die inmiddels 
hun begeleiding of behandeling hebben beëindigd. Aan deze laatste groep is ook 
gevraagd of er afspraken over nazorg zijn gemaakt. Ruim de helft (57.6%) van de 
veteranen die inmiddels uit zorg zijn (N=65; 13.1%) heeft afspraken gemaakt over 
nazorg, zoals vervolgcontacten. Ruim de helft van alle respondenten (59.5%) geeft aan 
dat er afspraken zijn gemaakt voor het geval dat klachten terugkomen of verergeren 
(tabel 4.27). 
 
Tabel 4.27 Nazorg afspraken (%) 

 Nee Ja N=450 
Begeleiding inmiddels afgerond? 86.9 13.1  

 Nee Ja N=65 
Afspraken gemaakt over nazorg? 42.4 57.6  

 Nee Ja N=450 
Afspraken bij terugkeer klachten? 40.5 59.5  
Afspraken over contact bij crisis? 24.0 76.0  
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Verder weet 76.0% met wie contact kan worden opgenomen als het thuis tijdelijk niet 
gaat. Er is geen verschil tussen degenen die nog in behandeling zijn en degenen die de 
behandeling hebben beëindigd. Voor degenen die inmiddels uit behandeling zijn, kunnen 
vragen 55 t/m 57 worden samengevat in de schaal 'Nazorg'. Er is op deze schaal geen 
verschil tussen de typen instellingen. 

4.2.11 Het algemene oordeel over de begeleiding of behandeling en ervaren 
gezondheid (vraag 56 t/m 62) 

Voor een algemeen oordeel over de begeleiding of behandeling hebben de respondenten 
een rapportcijfer gegeven (tabel 4.28). Gemiddeld is dit oordeel positief (7.5), iets 
positiever dan de respondenten in de pilot. Een vijfde (18.2%) geeft een onvoldoende 
(een 6 of lager), twee derde (61.7%) een 8 of hoger. Er is sprake van een grote variëteit 
in rapportcijfers. Zowel nullen als tienen worden gegeven. Er is geen significant verband 
tussen het rapportcijfer en het geslacht en opleidingsniveau van de respondent, en het 
digitaal of op papier invullen van de vragenlijst. Er worden wel significante verbanden 
gevonden met leeftijd, het al dan niet hebben van een betaalde baan en het type 
instelling. De groep 45 tot 54 jarigen geeft het laagste rapportcijfer (gemiddeld 7.2), 
gevolgd door de 25 tot 44 jarigen (7.4). De oudste groep (75 >) geeft het hoogste 
rapportcijfer (8.3) (Oneway ANOVA; F=2.33; df=5,433 p=0.041). Degenen met een 
betaalde baan scoren wat hoger (7.8) dan degenen zonder baan (7.4) (T-test; t=1.98, 
df=434; p=0.049). Respondenten in de 1e lijn geven het laagste rapportcijfer (7.2), 
gevolgd door de MGGZ (7.3) en reguliere ggz (7.6). Respondenten in de specialistische 
ggz geven het hoogste cijfer (8.2) van de verschillende typen instellingen (Oneway 
ANOVA; F=5.53; df=4,434 p=0.001). 
 
Tabel 4.28 Oordeel over de behandeling in het algemeen, ervaren functioneren 

en ervaren gezondheid (%) (N=450) 
 Gem     
Rapportcijfer begeleiding 7.5     
 Beslist 

niet 
Waarsch 

niet 
Waarsch 

wel 
Beslist 

wel 
 

Instelling bij anderen aanbevelen? 4.3 6.3 37.6 51.8  
 Veel 

minder  
Iets 

minder 
Ongeveer 
hetzelfde 

Beetje 
beter 

Veel  
beter 

Functioneren  13.9 12.5 31.8 29.5 12.3 
Beoordeling van de klachten 13.7 13.1 34.7 27.5 11.0 
Omgaan met de klachten 7.2 9.0 29.3 36.9 17.6 
 Slecht Matig Goed Zeer 

goed 
Uit-

stekend 
Algemene gezondheid 16.3 41.5 33.2 7.4 1.6 
Psychische gezondheid 29.1 52.1 16.0 2.0 0.7 

 
Evenals bij 'Bejegening' het geval was, zijn er significante verbanden met de antwoorden 
op de vragen naar ervaren problemen. Hoe meer problemen er door de respondenten 
wordt ervaren, hoe lager het rapportcijfer (tabel 4.29). Ook het feit of de behandelaar 
voldoende op de hoogte was van de situatie houdt verband met het rapportcijfer. 
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Tabel 4.29 Rapportcijfer behandeling versus ervaren problemen (ANOVA); 
gemiddelde rapportcijfers 

 Groot 
probleem 

Klein 
probleem 

Geen 
probleem 

F df p 

Wachttijd 6.0 7.7 8.0 15.85 3,428 0.000 
Verwijzing 6.1 7.4 8.0 23.77 2,374 0.000 
Reistijd 6.5 7.5 7.9 15.99 2,429 0.000 
Eigen regio 6.7 7.3 8.0 16.86 2,429 0.000 
 Nee Ja     
Op de hoogte 6.8 8.0  36.80 1,377 0.000 

 
Degenen die een groot probleem ervaren geven gemiddeld tot twee punten lagere 
rapportcijfers. Een vuistregel bij dit soort scores is, dat een rapportcijfer lager dan '7' 
mag worden opgevat als onvoldoende. Op alle punten geven degenen die een groot 
probleem ervaren een rapportcijfer lager dan 7. 
 
Ruim de helft van de respondenten (51.8%) zou de instelling waar ze nu hun begeleiding 
of behandeling krijgen 'beslist wel' bij anderen aanbevelen, en 37.6% zou dat 
'waarschijnlijk wel' doen (tabel 4.28). Een minderheid van 10.6% zou dat 'waarschijnlijk 
of beslist niet' doen. Evenals bij het rapportcijfer scoren de respondenten van de 1e lijn 
en MGGZ hierop lager dan de respondenten in de reguliere ggz en de specialistische ggz 
(Oneway ANOVA; F=3.58; df=4,437 p=0.000). Ook worden hier significante verbanden 
gevonden met de ervaren problemen. Vergeleken met de pilot zouden de respondenten 
in de huidige studie de behandeling vaker bij anderen aanbevelen dan die uit de pilot. 
In tabel 4.30 zijn de scores voor het door de veteranen ervaren eigen functioneren en de 
ervaren gezondheid weergegeven. Ongeveer een kwart van de respondenten (26.4%) 
geeft aan dat zij (veel) minder goed functioneren dan 12 maanden geleden, en dat zij 
hun klachten (veel) minder goed beoordelen (26.8%). Een deel (16.2%) kan ook minder 
goed met de klachten omgaan. Het deel dat aangeeft dat het (veel) beter gaat, bedraagt 
41.8%, terwijl 38.5% de klachten (veel) beter beoordeelt en 54.5% (veel) beter met de 
klachten omgaat. 
 
Wat betreft de ervaren algemene gezondheid zegt meer dan de helft (57.8%) dat deze 
matig tot slecht is; voor de ervaren psychische gezondheid geldt dat voor 81.2%. 
Er is een significant verband tussen het rapportcijfer en het ervaren functioneren, en een 
significant verband tussen het rapportcijfer en de ervaren gezondheid (tabel 4.28). In de 
pilot zijn geen vragen over het ervaren functioneren gesteld. 
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Tabel 4.30 Rapportcijfer behandeling versus ervaren functioneren en ervaren 
gezondheid (ANOVA); gemiddelde rapportcijfers 

Functioneren veel 
minder 

goed 

iets 
minder 

goed 

ongeveer 
het 

zelfde 

een 
beetje 
beter 

veel beter F df p 

Ervaren 
functioneren 

5.7 6.8 7.6 8.0 8.8 25.11 4,433 0.000 

Beoordeling 
klachten 

5.6 7.1 7.6 8.1 8.8 25.41 4,431 0.000 

Omgaan met 
klachten 

4.9 6.8 7.3 7.8 8.8 26.75 4,431 0.000 

         
Ervaren 
gezondheid 

slecht matig goed zeer 
goed 

uitstekend F df p 

Ervaren 
gezondheid 

6.3 7.5 7.6 7.9 8.1 34.05 4,433 0.000 

Ervaren 
psychische 
gezondheid 

6.8 7.6 8.4 8.6 9.3 37.33 4,433 0.000 

 
Uit tabel 4.29 blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen het oordeel over de 
behandeling en het ervaren functioneren en de ervaren gezondheid van de veteraan. 
Degenen die aangeven dat zij minder goed functioneren, beoordelen hun behandeling 
met een onvoldoende rapportcijfer. Dit in contrast met degenen die aangeven dat het 
beter met ze gaat. 

In tabel 4.31 zijn de scores voor ervaren functioneren en gezondheid afgezet tegen de 
'probleemvragen'. Ook hier blijkt weer dat degenen die een (groot) probleem ervaren 
over de gehele linie lager scoren, net als bij het oordeel over de behandelaar en het 
rapportcijfer. Om te zien of het telkens dezelfde respondenten zijn die problemen ervaren 
is een 'totale probleemscore' berekend, met een range van '4' (op geen van de vier 
vragen een probleem gemeld) tot '12' (op alle vragen een groot probleem gemeld). Het 
blijkt dat slechts 3.2% geen enkel probleem meldt, tegen 19.8% dat de maximale score 
heeft. Deze totaal score is nog eens tegen de vragen over ervaren functioneren, ervaren 
gezondheid en het rapportcijfer afgezet (tabel 4.32). Hiervoor is de totale probleemscore 
in drie groepen verdeeld: laag (4-6), gemiddeld (7-9) en hoog (10-12). Met deze indeling 
valt 11.2% van de respondenten in de categorie 'laag', 34.2% in de categorie 
'gemiddeld', en 54.5% in de categorie 'hoog'. De drie groepen verschillen op alle 
variabelen significant van elkaar. Hoe hoger de totale probleemscore hoe slechter men 
het eigen functioneren en gezondheid ervaart. Het oordeel over de benadeling is ook 
significant verschillend, met een 5.7 in de categorie 'hoog' en 8.1 in de categorie 'laag'.  
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Tabel 4.31 Ervaren functioneren en gezondheid versus ervaren problemen 
(ANOVA); gemiddelde scores 

 Groot 
probleem 

Klein 
probleem 

Geen 
probleem 

F df p 

Functioneren       
Wachttijd 2.72 3.26 3.21 5.03 2,436 .007 
Verwijzing 2.65 3.12 3.25 6.40 2,380 .002 
Reistijd 2.66 2.96 3.50 21.07 2,437 .000 
Eigen regio 2.67 2.97 3.47 20.89 2,435 .000 
       
Beoordeling klachten       
Wachttijd 2.69 3.18 3.15 4.50 2,435 .012 
Verwijzing 2.52 3.11 3.18 7.77 2,378 .000 
Reistijd 2.55 2.96 3.44 23.03 2,435 .000 
Eigen regio 2.61 2.86 3.44 24.17 2,433 .000 
       
Omgaan met klachten       
Wachttijd 3.00 3.67 3.55 8.20 2,435 .000 
Verwijzing 3.07 3.35 3.63 7.17 2,378 .001 
Reistijd 3.03 3.43 3.76 16.47 2,435 .000 
Eigen regio 3.24 3.19 3.74 12.47 2,433 .000 
       
Algemene gezondheid       
Wachttijd 1.86 2.55 2.45 13.92 2,432 .000 
Verwijzing 2.03 2.48 2.44 5.74 2,375 .004 
Reistijd 2.05 2.33 2.56 12.17 2,434 .000 
Eigen regio 2.06 2.41 2.55 13.10 2,433 .000 
       
Psychische gezondheid       
Wachttijd 1.48 1.94 2.04 14.82 2.432 .000 
Verwijzing 1.60 1.96 1.95 6.18 2,375 .002 
Reistijd 1.64 1.78 2.18 22.83 2,434 .000 
Eigen regio 1.63 1.87 2.14 19.85 2,433 .000 

 

 
Tabel 4.32 Ervaren functioneren, ervaren gezondheid en oordeel over de 

behandeling versus totale probleemscore (ANOVA); gemiddelde 
scores 

 Hoog Gemiddeld Laag F df p 
Functioneren 2.46 2.87 3.44 17.55 2,370 .000 
Beoordeling klachten 2.27 2.85 3.36 19.31 2,369 .000 
Omgaan met klachten 2.90 3.28 3.74 13.45 2,369 .000 
Algemene gezondheid 1.86 2.27 2.58 14.24 2,367 .000 
Psychische gezondheid 1.45 1.75 2.08 17.77 2,367 .000 
       
Rapportcijfer behandeling 5.69 7.14 8.14 33.45 2.367 .000 
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4.2.12 Veteranen van het LZV vergeleken met een ambulante GGZ populatie 

In alle CQI vragenlijsten wordt een aantal dezelfde vragen gesteld. Wat betreft de CQI 
voor de kortdurende ambulante GGZ en VZ9 betreft het ervaringen met de bejegening 
door behandelaars of begeleiders, vragen over de samenwerking en communicatie tussen 
behandelaars of begeleiders, afspraken over nazorg, de ervaren gezondheid en het 
ervaren functioneren en een aantal achtergrondvariabelen: 
• Bejegening 

□ Voldoende tijd nemen 
□ Aandachtig luisteren 
□ Serieus genomen worden 
□ Begrijpelijke uitleg krijgen 

• Samenwerking en communicatie 
□ Toestemming informatie uitwisseling 
□ Alles opnieuw moeten vertellen 
□ Behandelaars op één lijn 
□ Tegenstrijdige informatie van behandelaars 

• Nazorg 
• Ervaren functioneren 
• Ervaren lichamelijke gezondheid 
• Ervaren psychische gezondheid 
• Rapportcijfer 
• Leeftijdscategorie 
• Opleiding 
• Het hebben van een betaalde baan 
 
Het databestand van de CQIv is gekoppeld aan het databestand dat is verkregen bij een 
onderzoek onder cliënten die ambulante ggz-zorg ontvingen van 20 ggz- en/of vz-
instellingen10. Gezien het feit dat de LZV populatie voor 96.6% uit mannen bestaat en de 
ggz populatie voor 45.5% uit mannen, zijn van beide databestanden alleen de mannen 
meegenomen, zodat er een vergelijking tussen beide groepen kan worden gemaakt. 
Omdat de ggz-zorg volledig een 2e lijns behandeling betreft, is voor de analyses een 
aparte vergelijking gemaakt tussen de 2e lijns LZV-zorg (reguliere ggz, MGGZ en 
specialistische ggz) en de ambulante ggz-zorg, naast een vergelijking tussen de volledige 
populaties. Ook de LZV-populatie bestaat vrijwel volledig uit ambulante cliënten. 
 
In tabel 4.33 is de leeftijdsopbouw in beide bestanden weergegeven.  
 
  

                                                
9  GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg; VZ: Verslavingszorg. 
10  Wijngaarden B van, Meije D, Kok I (2008). Het onderscheidend vermogen van een Consumer Quality Index 

voor kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht: Trimbos-instituut. 
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Tabel 4.33 Leeftijdsopbouw (%) 
Leeftijdscategorie Ambulante 

GGZ 
N=1159 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=427 

LZV 
2e lijn** 
N=220 

18-24 87 
(7.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

25-34 216 
(18.6) 

35 
(8.2) 

16 
(7.3) 

35-44 333 
(28.7) 

146 
(34.2) 

88 
(40.0) 

45-54 319 
(27.5) 

132 
(30.9) 

78 
(35.5) 

55-64 191 
(16.5) 

45 
(10.5) 

22 
(10.0) 

65-74 13 
(1.1) 

32 
(7.5) 

12 
(5.5) 

75> 0 
(0.0) 

37 
(8.7) 

4 
(1.8) 

* Chi2: 210.4; df=6, p=.000 
** Chi2:   87.7; df=6, p=.000 
 
De populatie veteranen is significant ondervertegenwoordigd in de jongste groep (<34) 
en oververtegenwoordigd in de oudste (>65). Dit geldt het sterkst voor de gehele 
populatie veteranen. Wanneer alleen naar de 2e lijn wordt gekeken (de meest ‘eerlijke’ 
vergelijking) geldt dat in mindere mate. Maar nog steeds is 26.1% van de ambulante 
GGZ populatie jonger dan 34, tegen 7.3% van de LZV-populatie, terwijl de verhouding 
voor de 65-plusser 1.1% tegen 16.3% is. De meeste veteranen in de 2e lijn zijn tussen 
35 en 54 jaar (75.5%), tegen 56.2% in de ambulante groep. Gemiddeld zijn de 
veteranen in het LZV ouder dan degenen in ambulante GGZ zorg (3.72 versus 3.30; 
t=4.82, df=1377, p=0.000). 
 
In tabel 4.34 is het percentage weergegeven dat op het moment van het onderzoek een 
betaalde baan heeft. In beide gevallen gaat het zowel om respondenten die nog is 
behandeling zijn, als respondenten bij wie die korter dan zes maanden geleden de 
behandeling of begeleiding is gestopt. Uit de tabel blijkt dat twee derde van de veteranen 
in het LZV (64.4%) geen betaalde baan heeft, tegen de helft (49.7%) van degenen in de 
ambulante GGZ. Gezien het feit dat in de groep veteranen meer respondenten van 65 en 
jaar en ouder zijn, is de analyse nog eens uitgevoerd voor degenen jonger dan 65. De 
verschillen in betaalde baan blijven bestaan, 49.0% van de ambulante GGZ-cliënten en 
57.9% van de veteranen heeft geen betaalde baan (Chi2: 7.5, df=1, p=.002).  
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Tabel 4.34 Betaalde baan (%) 
Betaalde baan Ambulante 

GGZ 
N=1153 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=424 

LZV 
2e lijn** 
N=219 

Nee 573 
(49.7) 

273 
(64.4) 

173 
(62.6) 

Ja 580 
(50.3) 

151 
(35.6) 

82 
(37.4) 

* Chi2: 26.9; df=1, p=.000 
** Chi2: 12.2; df=1, p=.000 
 
 
In tabel 4.35 is de verdeling van het opleidingsniveau weergegeven. Veteranen in het 
LZV hebben vaker middelbaar algemeen of beroepsonderwijs dan ggz-cliënten (57.1% 
versus 26.7%), en zijn minder vaak lager óf juist hoger opgeleid. Bij de ambulante ggz is 
het opleidingsniveau meer normaal verdeeld. De verschillen zijn significant, maar geven 
niet aan dat de ene groep gemiddeld hoger opgeleid is dan de andere. 
 
Tabel 4.35 Hoogst afgeronde opleiding (%) 
Onderwijsniveau Ambulante 

GGZ 
N=1159 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=424 

LZV 
2e lijn** 
N=219 

Geen onderwijs 26 
(2.2) 

5 
(1.2) 

1 
(0.5) 

Basisonderwijs 101 
(8.7) 

15 
(3.5) 

4 
(1.8) 

Lager beroepsonderwijs 286 
(24.7) 

97 
(22.9) 

41 
(18.7) 

Middelbaar algemeen onderwijs 115 
(9.9) 

100 
(23.6) 

64 
(29.2) 

Middelbaar beroepsonderwijs 195 
(16.8) 

112 
(26.4) 

61 
(27.9) 

Voortgezet algemeen onderwijs 117 
(10.1) 

20 
(4.7) 

12 
(5.5) 

Hoger beroepsonderwijs 193 
(16.7) 

52 
(12.3) 

25 
(11.4) 

Wetenschappelijk onderwijs 97 
(8.4) 

5 
(1.2) 

3 
(1.4) 

Anders 29 
(2.5) 

18 
(4.2) 

8 
(3.7) 

* Chi2: 113.3; df=8, p=.000 
** Chi2: 102.8; df=8, p=.000 
 
De ervaringen met de zorg en de communicatie en samenwerking tussen de 
behandelaars of begeleiders zijn weergegeven in tabel 4.36. Zowel in de CQIv als in de 
CQI ambulante GGZ worden de vragen over de bejegening samengevat in schalen.  
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Omdat de schaal ‘bejegening’ voor de CQIv niet dezelfde vragen bevat als de schaal 
‘bejegening’ voor de CQI ambulante GGZ en VZ, zijn in de tabel alleen de 
overeenkomstige items meegenomen. In de tabel zijn de gemiddelde itemscores 
weergegeven. 
 
Tabel 4.36 Ervaringen met de zorg: gemiddelde scores, t-toetsen op 

ambulante ggz versus 2e lijn LZV 
 Ambulante 

GGZ 
LZV 

1e+2e lijn 
LZV 

2e lijn 
 
t 

 
df 

 
P 

Begrijpelijke uitleg 3.34 3.51 3.60 4.67 1373 .000 
Voldoende tijd 3.44 3.39 3.47 0.50 1376 n.s. 
Aandachtig luisteren 3.59 3.68 3.76 3.62 1379 .000 
Serieus genomen 3.65 3.69 3.76 2.33 1371 .020 
Behandelaars op één lijn 2.96 2.67 2.77 1.62 525 n.s. 
Alles opnieuw vertellen 2.36 2.29 2.29 0.52 538 n.s. 
Tegenstrijdige informatie 3.51 3.50 3.54 0.33 530 n.s. 
Rapportcijfer 7.16 7.50 7.82 4.66 1367 .000 
Ervaren functioneren 3.98 3.23 3.28 3.65 1355 .000 

 
Veteranen in de 2e lijn scoren gemiddeld positiever op bejegening dan cliënten in de 
ambulante ggz. Ook scoren zij gemiddeld hoger op het rapportcijfer voor de ontvangen 
behandeling. Wat betreft de ervaren samenwerking tussen behandelaars zijn er geen 
verschillen. Ondanks deze positieve oordelen geven de veteranen aan dat vinden dat zij 
slechter functioneren. 
 
Iets vaker zijn er geen afspraken gemaakt over nazorg, maar de verschillen zijn gering 
en gelden alleen voor de LZV 1e en 2e lijn samen (tabel 4.37). 
 
Tabel 4.37 Afspraken gemaakt in geval van een terugval (%) 
Afspraak terugval Ambulante 

GGZ 
N=253 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=413 

LZV 
2e lijn** 
N=212 

Nee 83 
(32.8) 

167 
(40.4) 

76 
(35.8) 

Ja 170 
(67.2) 

246 
(59.8) 

136 
(64.2) 

* Chi2: 3.9; df=1, p=.048 
** Chi2: 0.5; df=1, n.s. 
 
Zowel wat betreft de ervaren lichamelijke als psychische gezondheid scoren de veteranen 
in het LZV significant slechter dan de cliënten in de ambulante ggz (tabellen 4.38 en 
4.39). Voor de ervaren lichamelijke gezondheid, geldt dit zowel voor de 1e en 2e lijn LZV 
samen als alleen de 2e lijn LZV, hoewel de verschillen met alleen de 2e lijn relatief gering 
zijn. 
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Tabel 4.38 Ervaren lichamelijke gezondheid (%) 
Ervaren gezondheid Ambulante 

GGZ 
N=1153 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=426 

LZV 
2e lijn** 
N=220 

Slecht 132 
(11.4) 

68 
(16.0) 

31 
(14.1) 

Matig 387 
(33.6) 

179 
(42.0) 

92 
(41.8) 

Goed 506 
(43.9) 

142 
(33.3) 

80 
(36.4) 

Zeer goed 88 
(7.6) 

30 
(7.0) 

14 
(6.4) 

Uitstekend 40 
(3.5) 

7 
(1.6) 

3 
(1.4) 

* Chi2: 23.3; df=4, p=.000 
** Chi2: 10.2; df=4, p=.038 
 
De verschillen voor de ervaren psychische gezondheid zijn veel groter, waarbij er ook 
nauwelijks verschil is bij alleen de vergelijking tussen de 2e lijns zorg. De veteranen in 
het LZV geven twee keer zo vaak als de ambulante ggz-cliënten aan dat zij hun 
psychische gezondheid als slecht ervaren (30.9% versus 15.2%). Ongeveer de helft 
meer (55.5% versus 40.6%) geeft als oordeel ‘matig’. 
 
Tabel 4.39 Ervaren psychische gezondheid (%) 
Ervaren gezondheid Ambulante 

GGZ 
N=1154 

LZV 
1e + 2e lijn* 

N=426 

LZV 
2e lijn** 
N=220 

Slecht 175 
(15.2) 

124 
(29.1) 

68 
(30.9) 

Matig 468 
(40.6) 

223 
(52.3) 

122 
(55.5) 

Goed 405 
(35.1) 

69 
(16.2) 

29 
(13.2) 

Zeer goed 76 
(6.6) 

8 
(1.9) 

1 
(0.5) 

Uitstekend 30 
(2.6) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

* Chi2: 98.8; df=4, p=.000 
** Chi2: 81.7; df=4, p=.000 
 
Ondanks het overwegend positieve oordeel over de ontvangen zorg, vergeleken met een 
ambulante ggz populatie, geven de veteranen in het LZV aan dat zij slechter functioneren 
en een slechtere lichamelijke en psychische gezondheid ervaren. Dit zou kunnen 
samenhangen met de aard van de klachten waarvoor de veteranen begeleiding of 
behandeling ontvangen. Een vergelijking tussen beide populaties kan slechts bij 
benadering worden gemaakt. Voor de LZV is er geen beschikking we niet over 
diagnostische gegevens of aanmeldingsklachten. Voor de ambulante ggz zijn ook geen 
diagnostische gegevens bekend, maar wel de aanmeldklachten, zoals deze door de 
respondenten in de CQI zijn aangegeven.   
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Daarbij hadden zij de mogelijk om meerdere aanmeldklachten aan te kruisen. In tabel 
4.40 is de overall score voor het ervaren functioneren van de LZV veterenen in de 2e lijn 
afgezet tegen de scores per aanmeldklacht voor de ambulante ggz-cliënten. Dit houdt in 
dat de score voor de LZV telkens dezelfde is (het totale gemiddelde) en dat de scores 
voor de ambulante ggz variëren per aanmeldklacht. 
 
Omdat de ambulante ggz-cliënten meerdere klachten konden aangeven is ook nog een 
onderscheid gemaakt tussen degenen die weinig en degenen die veel verschillende 
klachten melden, als een maat voor ‘ernst’. Ongeveer de helft gaf aan één of twee 
aanmeldklachten te hebben en de rest had er meer. 
 
Opsplitsen naar type aanmeldklacht verandert niets aan het totaalbeeld. Op degenen met 
eetproblemen na scoren de ambulante ggz-cliënten een beter functioneren dan de LZV 
veteranen. Ook het hebben van veel of weinig klachten maakt geen verschil. Degenen 
met weinig klachten scoren beduidend hoger dan de LZV veteranen, maar ook degenen 
met veel aanmeldklachten scoren nog steeds significant hoger. 
 
Tabel 4.40 Klachten versus ervaren functioneren, gemiddelde scores, t-toetsen 

op ambulante GGZ versus 2e lijn LZV (range 1-5) 
 Ambulante 

GGZ 
LZV 

1e+2e lijn 
LZV 

2e lijn 
 
t 

 
df 

 
P 

Depressie 3.88 3.23 3.29 7.58 867 .000 
Angst 3.76 3.23 3.29 4.94 499 .000 
Eetproblemen 3.62 3.23 3.29 1.81 257 n.s. 
Psychose 3.72 3.23 3.29 3.65 337 .000 
Wisselende stemmingen 3.78 3.23 3.29 5.06 486 .000 
Persoonlijkheid 3.69 3.23 3.29 3.13 323 .002 
Psychosomatisch 3.56 3.23 3.29 2.57 369 .011 
Burn-out/stress 3.87 3.23 3.29 6.66 530 .000 
Verslaving 4.07 3.23 3.29 9.24 620 .000 
Werk/financiën 3.88 3.23 3.29 6.24 459 .000 
Relatieproblemen 3.87 3.23 3.29 5.14 376 .000 
Rouw 3.93 3.23 3.29 4.98 313 .000 
       
Weinig klachten (1-2) 4.10 3.23 3.29 11.21 883 .000 
Veel klachten (3>) 3.82 3.23 3.29 6.33 689 .000 

 
De verschillen tussen beide populaties op ervaren lichamelijke gezondheid zijn gering. In 
de meeste gevallen zijn zij niet significant en niet eenduidig (tabel 4.41). In het geval 
van eetproblemen en psychosomatische klachten scoren de ambulante ggz cliënten 
slechter, bij psychose is er geen duidelijke lijn, al zijn er wel verschillen tussen de 
categoriescores. Degen met veel aanmeldklachten verschillen niet van de 2e lijns LZV 
veteranen. 
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Tabel 4.41 Klachten versus ervaren lichamelijke gezondheid, Chi2-toetsen op 
verschil ambulante ggz en LZV 

 1e+2e lijn 2e lijn 
 Chi2 df p Chi2 df p 
Depressie 4.80 4 n.s. 2.37 4 n.s. 
Angst 3.51 4 n.s. 4.24 4 n.s. 
Eetproblemen* 12.13 4 .016 13.37 4 .010 
Psychose** 12.13 4 .016 10.45 4 .034 
Wisselende stemmingen 6.78 4 n.s. 6.62 4 n.s. 
Persoonlijkheid 4.76 4 n.s. 5.05 4 n.s. 
Psychosomatisch* 21.85 4 .000 21.96 4 .000 
Burn-out/stress 4.96 4 n.s. 3.01 4 n.s. 
Verslaving 17.80 4 .001 8.64 4 n.s. 
Werk/financiën 6.95 4 n.s. 5.59 4 n.s. 
Relatieproblemen 13.74 4 .008 10.66 4 .031 
Rouw 1.42 4 n.s. 1.97 4 n.s. 
Weinig klachten (1-2) 62.99 4 .000 34.19 4 .000 
Veel klachten 5.84 4 n.s. 4.88 4 n.s. 

* Slechtere score ambulant 
** Wel significant verschillend, maar geen duidelijke lijn 
 
 
In het geval van ervaren psychische gezondheid is er over de gehele linie sprake van een 
slechtere gezondheid bij de veteranen in het LZV (tabel 4.42). Vooral het verschil tussen 
de LZV en de ggz-cliënten met weinig klachten is groot (zie Chi2-waarde). Maar ook het 
verschil met degenen met veel klachten is nog significant. 
 

Tabel 4.42 Klachten versus ervaren psychische gezondheid, Chi2-toetsen op 
verschil ambulante ggz en LZV 

 1e+2e lijn 2e lijn 
 Chi2 df p Chi2 df p 
Depressie 28.33 4 .000 32.81 4 .000 
Angst 3.68 4 n.s. 9.92 4 .042 
Eetproblemen** 8.42 4 n.s. 14.30 4 .003 
Psychose 18.93 4 .001 27.25 4 .000 
Wisselende stemmingen 17.26 4 .002 25.35 4 .000 
Persoonlijkheid** 16.90 4 .002 22.84 4 .000 
Psychosomatisch 6.96 4 n.s. 12.24 4 .016 
Burn-out/stress 16.39 4 .003 24.24 4 .000 
Verslaving 95.97 4 .000 84.87 4 .000 
Werk/financiën 28.70 4 .000 33.34 4 .000 
Relatieproblemen 30.82 4 .000 36.69 4 .000 
Rouw 12.96 4 .011 20.14 4 .000 
Weinig klachten 165.65 4 .000 136.36 4 .000 
Veel klachten 18.03 4 .001 24.14 4 .000 

** Wel significant verschillend, maar geen duidelijke lijn 
 
Bovenstaande analyses zijn nog eens uitgevoerd, maar nu op de gemiddelde itemscores. 
Er is weliswaar geen sprake van een intervalschaal, maar wel van een ordinale verdeling. 
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Tabel 4.43 Klachten versus ervaren lichamelijke gezondheid, gemiddelde 
scores, t-toetsen op ambulante GGZ versus 2e lijn LZV (range 1-5) 

 Ambulante 
GGZ 

LZV 
1e+2e lijn 

LZV 
2e lijn 

 
t 

 
df 

 
P 

Depressie 2.42 2.36 2.39 0.48 875 n.s. 
Angst 2.32 2.36 2.39 0.83 505 n.s. 
Eetproblemen 1.88 2.36 2.39 3.59 259 .000 
Psychose 2.37 2.36 2.39 0.16 341 n.s. 
Wisselende stemmingen 2.33 2.36 2.39 0.72 493 n.s. 
Persoonlijkheid 2.34 2.36 2.39 0.50 327 n.s. 
Psychosomatisch 2.00 2.36 2.39 4.46 374 .000 
Burn-out/stress 2.41 2.36 2.39 0.23 536 n.s. 
Verslaving 2.57 2.36 2.39 2.44 629 .015 
Werk/financiën 2.47 2.36 2.39 0.86 463 n.s. 
Relatieproblemen 2.55 2.36 2.39 1.63 380 n.s. 
Rouw 2.35 2.36 2.39 0.38 315 n.s. 
Weinig klachten 2.77 2.36 2.39 5.61 891 .000 
Veel klachten 2.32 2.36 2.39 0.96 698 n.s. 

 

Deze analyse laat eenzelfde beeld zien als bij de Chi2-toetsen (tabel 4.43). Er is weinig 
onderling verschil en de richting is wisselend. Ambulante cliënten met eetproblemen of 
psychosomatische klachten scoren gemiddeld lager. Er is wel een verschil met degenen 
met weinig aanmeldklachten, maar geen verschil met degenen met veel 
aanmeldklachten. 
 
Ook voor de ervaren psychische gezondheid is het beeld vergelijkbaar met die van de 
Chi2-toetsen (tabel 4.44). Het grootste verschil is aanwezig tussen de LZV veteranen en 
de ambulante cliënten met weinig klachten. Hoewel significant is het verschil met 
degenen met veel klachten wel veel kleiner. 
 
Tabel 4.44 Klachten versus ervaren psychische gezondheid, gemiddelde 

scores, t-toetsen op ambulante GGZ versus 2e lijn LZV (range 1-5) 
 Ambulante 

GGZ 
LZV 

1e+2e lijn 
LZV 

2e lijn 
 
t 

 
df 

 
P 

Depressie 2.19 1.92 1.83 5.61 875 .000 
Angst 1.98 1.92 1.83 2.29 505 .022 
Eetproblemen 1.98 1.92 1.83 1.21 260 n.s. 
Psychose 2.14 1.92 1.83 3.65 343 .000 
Wisselende stemmingen 2.14 1.92 1.83 4.21 491 .000 
Persoonlijkheid 2.01 1.92 1.83 1.98 326 .049 
Psychosomatisch 2.00 1.92 1.83 2.16 373 .031 
Burn-out/stress 2.14 1.92 1.83 4.53 537 .000 
Verslaving 2.49 1.92 1.83 9.18 630 .000 
Werk/financiën 2.26 1.92 1.83 5.58 465 .000 
Relatieproblemen 2.26 1.92 1.83 5.34 379 .000 
Rouw 2.16 1.92 1.83 3.72 315 .000 
Weinig klachten 2.61 1.92 1.83 12.04 892 .000 
Veel klachten 2.12 1.92 1.83 4.38 698 .000 



53 
 

Uit deze analyses blijkt dat de veteranen in het LZV over de gehele linie slechter scoren 
op ervaren functioneren en ervaren psychische gezondheid. Zelfs vergeleken met 
ambulante cliënten die veel psychische klachten melden, hebben zij lagere scores. Voor 
de lichamelijke gezondheid zijn de verschillen veel kleiner en niet altijd in dezelfde 
richting. Daar staat tegenover dat de veteranen over het algemeen positiever oordelen 
over de bejegening door behandelaars en begeleiders. 

4.2.13 Veteranen van het LZV vergeleken met veteranen uit het Veteranen 
Registratie Systeem (VRS) 

In het steekproefonderzoek op het Veteranen Registratie Systeem (VRS) wordt een 
aantal vragen gesteld dat (bijna) gelijk is aan vragen in de CQIv: 
• Geslacht 
• Leeftijdscategorie 
• Missies 
• Aantal verschillende missiegebieden 
• Einddatum laatste missie 
• Arbeidspositie (VRS) - betaalde baan (CQIv) 
• Opleidingsniveau 
• Rapportcijfer behandeling 
 
Bij het VRS onderzoek is gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef uit zes 
cohorten, die zijn gedefinieerd aan de hand van afgebakende periodes en 
beleidsbeslissingen11. Per cohort zijn 1000 veteranen aselect geselecteerd. Deze cohorten 
zijn geen getrouwe afspiegeling van het totale VRS bestand, omdat niet alle cohorten 
evenveel veteranen bevatten. Voor de vergelijking tussen CQIv en VRS moet voor de 
CQIv populatie dezelfde cohortindeling worden gemaakt. De VRS indeling is op basis van 
de einddatum van de (laatste) uitzending als volgt samengesteld: 
1. Veteranen die ingezet zijn in het conflict in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Dit 

conflict is het laatste klassieke conflict waarbij de Nederlandse krijgsmacht is ingezet 
ter bescherming van het grondgebied van het land of van de koloniën, tegen een 
ander land en de krijgsmacht van dat andere land. 

2. Veteranen die zijn ingezet tijdens vredesoperaties van 1947 tot en met 1985. Dit 
waren de eerste vredesoperaties, volgens het “Blauwhelm-concept”, en UNIFIL was de 
eerste vredesoperatie waarbij op grote schaal Nederlandse troepen in een (post-) 
conflictgebied elders zijn ingezet. Datum einde laatste uitzending vóór 1-1-1986, 
minus groep 1. 

3. Veteranen die zijn ingezet tussen 1986 en 1996. Belangrijk in deze periode is het 
uiteenvallen van de Sovjet Unie en de toename van het aantal vredesoperaties. 
Nederlandse troepen zijn onder andere ingezet in Cambodja en Bosnië/Balkan, tot en 
met Srebrenica. Datum einde laatste uitzending na 1-1-1986 en voor 1-1-1996. 

4. Veteranen die zijn uitgezonden tussen 1996 tot 2002. In deze periode is in Nederland 
de opkomstplicht officieel opgeschort (1 mei 1997). Het is de periode direct na de val 
van Srebrenica, waarbij sprake is van een heroriëntatie op de uitzending van 
Nederlandse militairen. In deze periode is er ook een toenemende aandacht voor 
veteranen. Vanaf 1995 geldt voor de landmacht een standaard zorgconcept, waarbij 
iedere militair zes maanden na terugkeer een zogenaamde nazorgvragenlijst krijgt 
toegestuurd. Datum einde laatste uitzending na 1-1-1996 en voor 1-1-2002. 

                                                
11 Het VRS onderzoek is nog niet afgerond. Rapportage wordt in de tweede helft 2014 verwacht. 
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5. Veteranen die uitgezonden zijn tussen 2002 tot 2005, in de nasleep van de 
vernietiging van het World Trade Centre in New York. Daarmee doet het begrip `War 
on terror` zijn intrede. 2005 vormt een volgende markering in de tijd, omdat in dat 
jaar in Nederland één uniform en samenhangend beleidsconcept voor de begeleiding 
van en de zorg voor militairen rondom uitzendingen wordt geformuleerd en ingevoerd. 
Datum einde laatste uitzending na 1-1-2002 en voor 1-1-2006. 

6. Veteranen die uitgezonden zijn van 2006 tot heden. In deze periode gold één uniform 
concept voor personeelszorg rond uitzendingen en voor veteranen nadien. Datum 
einde laatste uitzending na 1-1-2006. 

 
Onderscheid tussen cohort 1 en 2 is in het LZV bestand niet goed te maken, omdat niet 
gefilterd kan worden op uitsluitend Nieuw-Guinea als laatste missie. Er zit wel een hiaat 
tussen einde missie in 1962 en einde laatste missie in 1970 en later. Van LZV veteranen 
met een einde missie na 1970 blijken er volgens de gegevens in het databestand nog 
twee in Nieuw-Guinea te hebben gediend (van de in totaal 31 die daar zijn geweest). Het 
is echter de vraag of deze gegevens kloppen. Eén persoon geeft aan in 1980 de laatste 
missie te hebben gehad, de ander in 2001. Bij de CQIv meting zijn zij respectievelijk 45-
54 en 25-34 jaar oud. Dit zijn dus geen veteranen van cohort 1. Besloten is Nieuw-
Guinea de cohortindeling te volgen op basis van de einddatum laatste missie voor 1964. 
De analyses zijn vervolgens per cohort uitgevoerd. 
 
Er is tussen beide bestanden geen verschil in het aantal mannen en vrouwen (tabel 
4.45). In beide bestanden is te zien dat door de jaren heen het percentage vrouwelijke 
veteranen in het LZV langzaam toeneemt. Deze toename houdt gelijke tred met de 
toename van het aantal vrouwelijke veteranen in het VRS bestand. 
 
Tabel 4.45 Geslacht (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Man 
. Vrouw 

 
100 

0 

 
99.1 
0.9 

 
n.s. 

Cohort 2 
. Man 
. Vrouw 

 
99.1 
0.9 

 
99.8 
0.2 

 
n.s. 

Cohort 3 
. Man 
. Vrouw 

 
96.1 
3.9 

 
96.1 
3.9 

 
n.s. 

 
Cohort 4 
. Man 
. Vrouw 

 
95.5 
4.5 

 
93.8 
6.2 

 
n.s. 

 
Cohort 5 
. Man 
. Vrouw 

 
97.0 
3.0 

 
93.9 
6.1 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Man 
. Vrouw 

 
91.5 
8.5 

 
93.4 
6.6 

 
n.s. 
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Er zijn wel verschillen in de leeftijdsopbouw (tabel 4.46). Zoals in paragraaf 4.2.12 al 
werd vermeld, bevat de LZV populatie een relatief grote groep oudere veteranen (> 65 
jaar). Vooral de groep > 75 jaar is oververtegenwoordigd in cohort 1. Met uitzondering 
van cohort 2 zijn in de overige cohorten de relatief jongere veteranen juist 
oververtegenwoordigd. In cohort 3 is 87.3% van de LZV veteranen jonger dan 54 jaar 
tegen 73.4% veteranen in het VRS. In cohort 4 zijn respectievelijk 76.3% en 59.2% 
jonger dan 44 jaar. Voor cohort 5 zijn dat respectievelijk 73.8% en 63.8%, en in cohort 6 
respectievelijk 91.4% en 68.7%. In beide laatste cohorten is in de LZV de groep 55-64 
jaar sterk ondervertegenwoordigd. De LZV populatie is daarmee geen afspiegeling van de 
algemene VRS populatie, wat betreft leeftijdsopbouw. 
 
Tabel 4.46  Leeftijdsopbouw (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. 65-74 
. 75 > 

 
39.3 
60.7 

 
60.2 
39.8 

 
.003 

Cohort 2 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 
. 75 > 

 
74.3 
24.8 
0.9 

0 

 
68.0 
23.7 
3.9 
4.3 

 
n.s. 

Cohort 3 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 
. 75 > 

 
54.9 
32.4 
8.8 
2.9 
1.0 

 
47.4 
26.0 
13.2 
13.2 
0.2 

 
.013 

 

Cohort 4 
. 25-34 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 

 
5.7 

70.5 
15.9 
5.7 
2.3 

 
7.3 

51.9 
11.4 
19.4 
10.0 

 
.001 

 

Cohort 5 
. 25-34 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 

 
27.3 
54.5 
9.1 
3.0 
6.1 

 
33.7 
30.1 
7.5 

26.0 
2.7 

 
.007 

Cohort 6 
. 18-24 
. 25-34 
. 35-44 
. 45-54 
. 55-64 
. 65-74 

 
0 

57.4 
34.0 
2.1 
6.4 

0 

 
3.6 

45.2 
19.9 
6.9 

23.0 
1.4 

 
.013 

 
 



56 
 

Ook wat betreft opleidingsniveau zijn er verschillen tussen de veteranen in het LZV en in 
het VRS (tabel 4.47). Onderverdeeld in laag, middel en hoog blijkt dat met uitzondering 
van cohort 6 de VRS veteranen in alle cohorten hoger opgeleid zijn dan de veteranen in 
de LZV. Er is bij de LZV veteranen sprake van oververtegenwoordiging in het laagste 
opleidingsniveau en een ondervertegenwoordiging in de hoogste categorie. 
 
Tabel 4.47 Opleidingsniveau (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
68.1 
25.5 
6.4 

 
43.1 
37.3 
19.7 

 
.003 

Cohort 2 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
32.1 
43.4 
24.5 

 
22.1 
39.5 
38.4 

 
.012 

Cohort 3 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
27.1 
54.2 
18.8 

 
9.8 

55.3 
34.9 

 
.000 

 

Cohort 4 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
22.1 
61.6 
16.3 

 
14.9 
55.9 
29.2 

 
.028 

 

Cohort 5 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
3.0 

87.9 
9.1 

 
8.5 

54.6 
36.9 

 
.001 

Cohort 6 
. Laag 
. Middelbaar 
. Hoog 

 
15.2 
56.5 
28.3 

 
7.8 

60.9 
31.3 

 
n.s. 

 
Ook wat betreft betaald werk zijn er verschillen tussen beide populaties. Logischerwijs, 
gezien de leeftijd, is het percentage betaald werk in cohort 1 (vrijwel) gelijk aan nul 
(tabel 4.48). In de cohorten 2 t/m 5 zijn er aanzienlijke verschillen, oplopend tot bijna 
het drievoudige in cohort 2; 67.6% geen betaalde baan voor de veteranen in de LZV, 
tegen 22.7% in het VRS. In cohort 6 zijn de percentages betaalde banen gelijk. Bij deze 
cijfers moet wel worden opgemerkt dat in de CQIv en de VRS vragenlijst de vraag naar 
een betaalde baan niet dezelfde is. In de CQIv wordt direct gevraagd of men een 
betaalde baan heeft, in de VRS vragenlijst wordt in meerdere deelvragen gevraagd naar 
de arbeidspositie (studerend, pensioen, minimaal 12 uur betaalde arbeid, etc.). 
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Tabel 4.48 Betaalde baan (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
96.9 
3.1 

 
n.s. 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
67.6 
32.4 

 
22.7 
77.3 

 
.000 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
54.9 
45.1 

 
30.0 
70.0 

 
.000 

 
Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
63.6 
36.4 

 
30.5 
69.5 

 
.000 

 
Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
56.3 
43.8 

 
29.2 
70.8 

 
.003 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
36.2 
63.8 

 
30.2 
69.8 

 
n.s. 

 
 
Van beide populaties is bekend in welke missiegebieden de veteranen hebben gediend. In 
de tabellen 4.49 t/m 4.58 zijn per cohort de missiegebieden weergegeven. Een enkeling 
heeft nog (naar eigen opgave) in de Tweede Wereldoorlog gediend (tabel 4.49). 

Tabel 4.49 Tweede Wereldoorlog (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
96.6 
3.4 

 
99.3 
0.7 

 
n.s. 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

 
Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

 
Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 
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Wat betreft voormalig Nederlands-Indië is er een aanzienlijk verschil tussen beide 
populaties (tabel 4.50). Vrijwel geen enkele veteraan in het VRS cohort 1 (het cohort 
Nieuw-Guinea) heeft in Nederlands-Indië gediend, in tegenstelling tot de LZV veteranen 
van wie 50% wel in voormalig Nederlands-Indië heeft gediend. Dit past bij de eerdere 
constatering dat de LZV een oververtegenwoordiging van oudere veteranen bevat. 
 
Tabel 4.50 Nederlands-Indië (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
50.0 
50.0 

 
93.4 
6.6 

 
.000 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 
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Iets meer LZV veteranen hebben ook in Korea gediend (tabel 4.51), maar de 
percentages zijn gering. 
 
Tabel 4.51 Korea (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
91.4 
8.6 

 
98.6 
1.4 

 
.004 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

 
 
Zoals verwacht hebben vrijwel alle veteranen uit cohort 1 van het VRS gediend in Nieuw-
Guinea (tabel 4.52)12. Voor de LZV populatie geldt dit voor bijna de helft (48.3%) van de 
veteranen. Ook dit heeft te maken met de oververtegenwoordiging van ouderen in het 
LZV. Bij de indeling in cohort 1 is bij de LZV iedereen geselecteerd voor wie in 1964 de 
laatste missie is beëindigd. Daaronder zitten ook veteranen die in de periode vóór Nieuw-
Guinea hebben gediend, zoals in voormalig Nederlands-Indië (zie tabel 4.50). In cohort 2 
hebben kleine aantallen veteranen naar eigen opgave ook in Nieuw-Guinea gediend. 
 
  

                                                
12  Aantallen zijn gebaseerd op de ingevulde gegevens van veteranen, waarbij de kans bestaat op invulfouten 

en daardoor kleine afwijkingen van verwachte aantallen. 
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Tabel 4.52 Nieuw-Guinea (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
51.7 
48.3 

 
0.3 

99.7 

 
.000 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
99.1 
0.9 

 
98.4 
1.6 

 
n.s. 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 

 
100 

 

 
-- 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 

 
100 

 

 
-- 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 

 
100 

 
-- 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

 
 
Wat betreft de missies in het Midden-Oosten is er sprake van een 
ondervertegenwoordiging van veteranen in het LZV vergeleken met het VRS (tabel 4.53).  
 

Tabel 4.53 Midden-Oosten: Israël, Egypte, Libanon, Irak (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
99.7 
0.3 

 
n.s. 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
3.7 

96.3 

 
0.2 

99.8 

 
.003 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
91.2 
8.8 

 
72.1 
27.9 

 
.000 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
95.5 
4.5 

 
89.3 
10.7 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
48.5 
51.5 

 
56.6 
43.4 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
68.1 
31.9 

 
74.8 
25.2 

 
n.s. 
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Wat betreft missies in Afrika zijn er geen verschillen (tabel 4.54). 
 
Tabel 4.54 Afrika (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
99.5 
0.5 

 
n.s. 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
96.1 
3.9 

 
98.1 
1.9 

 
n.s. 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
93.3 
6.7 

 
92.7 
7.3 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
90.9 
9.1 

 
94.4 
5.6 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
97.9 
2.1 

 
90.9 
9.1 

 
n.s. 

 

In de LZV is in cohort 3 sprake van een oververtegenwoordiging van veteranen die 
hebben gediend in het voormalig Joegoslavië ten opzichte van het VRS, 83.3% versus 
67.1% (tabel 4.55). Dit is het cohort dat loopt tot en met Srebrenica. 

Tabel 4.55 Europa: Joegoslavië (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
16.7 
83.3 

 
32.9 
67.1 

 
.001 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
4.5 

95.5 

 
10.7 
89.3 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
48.5 
51.5 

 
36.2 
63.8 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
53.2 
46.8 

 
56.5 
43.5 

 
n.s. 
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Wat betreft de andere missies in Europa is er geen sprake van verschillen (tabel 4.56). 
Dat geldt ook voor de missies in Azië (tabel 4.57) en Haïti (tabel 4.58). 
 
Tabel 4.56 Europa: Griekenland, Moldavië, Cyprus, Georgië (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
96.1 
3.9 

 
n.s. 

 
Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
97.8 
2.2 

 
97.3 
2.7 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
93.9 
6.1 

 
95.4 
4.6 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
96.4 
3.6 

 
n.s. 

 
 

Tabel 4.57 Azië: India, Pakistan, Afghanistan (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
99.6 
0.4 

 
n.s. 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
86.3 
13.7 

 
91.1 
8.9 

 
n.s. 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
97.8 
2.2 

 
95.1 
4.9 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
66.7 
33.3 

 
71.6 
28.4 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
10.6 
89.4 

 
20.5 
79.5 

 
n.s. 

 
 
  



63 
 

Tabel 4.58 Haïti (%) 
 CQIv VRS Chi2 
Cohort 1 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 2 
. Nee 
. Ja 

 
100 

 
100 

 
-- 

Cohort 3 
. Nee 
. Ja 

 
99.0 
1.0 

 
98.9 
1.1 

 
n.s. 

Cohort 4 
. Nee 
. Ja 

 
98.9 
1.1 

 
98.2 
1.8 

 
n.s. 

Cohort 5 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
99.5 
0.5 

 
n.s. 

Cohort 6 
. Nee 
. Ja 

 
100 

0 

 
99.2 
0.8 

 
n.s. 

 
 
Dus alleen wat betreft de missie(s) in Joegoslavië voor Srebrenica is er sprake van een 
oververtegenwoordiging van veteranen in het LZV.  
 
Ten slotte is een vergelijking gemaakt op basis van het gemiddeld aantal missies. Het 
aantal missies varieert van één tot zes bij de CQIv. In cohort 5 (jaren 2002-2005) was er 
sprake van gemiddeld meer missies van de veteranen in het LZV (1.73) tegen het 
gemiddeld aantal missies van de veteranen in het VRS (1.47) (tabel 4.59). 
 
Tabel 4.59 Gemiddeld aantal missies (gemiddelde) (t-toets) 
 CQIv VRS p 
Cohort 1 1.12 1.09 n.s. 
Cohort 2 1.00 1.02 n.s. 
Cohort 3 1.16 1.13 n.s. 
Cohort 4 1.24 1.18 n.s. 
Cohort 5 1.73 1.47 0.43 
Cohort 6 1.72 1.62 n.s. 

 
 
Samengevat zijn er verschillen aan te wijzen tussen de samenstelling van de LZV en VRS 
populaties. De LZV veteranen zijn (met uitzondering van Cohort 1) in de regel jonger, 
zijn vaker lager opgeleid, hebben veel vaker geen betaald werk. Het oudste LZV cohorten 
heeft vaker in voormalig Nederlands-Indië en Korea, maar minder vaak in Nieuw-Guinea 
gediend. Wat betreft de overige cohorten zijn er bij cohort 2 (meest UNIFIL) iets minder 
veteranen in het LZV aanwezig dan in het VRS. Alleen bij de veteranen die voornamelijk 
in voormalig Joegoslavië hebben gediend voor 1996 is er in de LZV sprake van een 
oververtegenwoordiging.  
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4.2.14 Relatie tussen de aanvraag van een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) 
en de uitkomsten op de CQIv 

In de focusgroepen ter voorbereiding van de constructie van de CQIv13 en bij de 
evaluatie van het veteranenbeleid in 201114 kwam naar voren dat veteranen regelmatig 
problemen ervaren met het aanvragen van Militair Invaliditeitspensioen (MIP), en dat dit 
van invloed zou kunnen zijn op hun evaluatie van de immateriële zorg die zij eventueel 
ook ontvangen, bijvoorbeeld in het LZV. Vanwege deze eventuele wederzijdse 
beïnvloeding is in de CQIv ook een aantal vragen opgenomen over het aanvragen van 
een MIP, hoewel dit niet onder de verantwoordelijkheid van de LZV valt.  
 
In de periode 28 mei tot en met 16 april is hier ook aandacht aan besteed tijdens de 
telefonische interviewronde over de respons met de contactpersonen van het LZV.  
Hierbij is ook de vraag gesteld: Biedt uw instelling ondersteuning bij het verkrijgen van 
een Militair Invaliditeitspensioen (MIP)? 
Het merendeel van de tien benaderde contactpersonen antwoordde hier ontkennend op: 
in principe niet. Ze leveren wel de informatie die het ABP opvraagt over de medisch 
psychiatrische toestand, de behandeling van de patiënt en andere gegevens die nodig 
zijn om een aanvraag te beoordelen (dit na toestemming van de patiënt). Een 
contactpersoon merkte hierover op dat het de verantwoordelijkheid van de cliënt is. 

Enkele contactpersonen gaven aan soms wel enige ondersteuning te bieden: 
• Oefenen met het gesprek. Vooral om te zorgen dat ze een ‘normaal’ gesprek bij 

het ABP kunnen voeren (niet te gespannen of geagiteerd). Doel: het gesprek 
zoveel mogelijk normaliseren. 

• Ondersteuning bij praktische zaken; er even voor gaan zitten om te helpen 
wanneer een patiënt de formulieren niet snapt. Doel: Ondersteuning 
maatschappelijk functioneren.  

• Enige voorlichting geven aan de patiënt over wat hem te wachten staat en 
ondersteuning bij de aanvraag. Doel: een warme overdracht. 

 
Andere respondenten meldden wel ondersteuning te bieden, hoewel het niet tot hun taak 
behoort: 

• Maatschappelijk werkers ondersteunen bij het helder maken van het ABP-traject 
en bespreken met de patiënt of de MIP aanvraag nu of later opgepakt gaat 
worden. 

• Er gaat veel tijd van de behandeling naar toe. Ondersteuning om de patiënt de 
goede weg te laten bewandelen en de juiste vragen te laten stellen. Doel: 
Voorkomen dat het een remmende factor wordt in de behandeling. 

 
De MIP blijkt dus veelal wel een rol te spelen gedurende de behandeling bij de LZV 
voorzieningen. 
 
  

                                                
13  Wijngaarden B van, Meije D, Oskam K (2013). Een Consumer Quality Index voor het Landelijk Zorgsysteem 

voor Veteranen. Utrecht: Trimbos-instituut. 
14  Wijngaarden B van, Hoof F van (2011). Evaluatie veteranenbeleid. Utrecht: Trimbos-instituut. 
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In paragraaf 4.2.1 bleek dat twee derde van de veteranen in het LZV een MIP heeft 
aangevraagd en dat daarvan weer ruim 70% hiermee een klein of groot probleem heeft 
gehad. In deze paragraaf wordt nagegaan, in hoeverre de MIP aanvraag, eventuele 
problemen daarbij en de hulp die men daarbij heeft gekregen samenhangt met de 
uitkomsten op de CQIv. NB: In deze paragraaf worden alleen de significante verbanden 
gepresenteerd. 
 
In tabellen 4.60 en 4.61 zijn de significante verbanden weergegeven tussen het doen van 
een MIP aanvraag en uitkomsten op de CQIv. 
 
Tabel 4.60 MIP aangevraagd? (N=446); Chi2-toetsen 
 Nee Ja Toets 
 N % N % Chi2 df p 
Verwijzing probleem? 
. Groot probleem 
. Klein probleem 
. Geen probleem 

 
8 

21 
88 

 
6.8 

17.9 
75.2 

 
55 
55 

154 

 
20.8 
20.8 
58.3 

12.6 2 .001 

Ervaren lichamelijke gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

 
16 
46 
53 
22 
5 

 
11.3 
32.4 
37.3 
3.4 
0.7 

 
55 

137 
94 
32 
7 

 
18.5 
46.0 
31.5 
7.3 
1.6 

32.7 4 .000 

Ervaren psychische gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

 
25 
68 
39 
8 
2 

 
17.6 
47.9 
27.5 
5.6 
0.3 

 
103 
161 
32 
1 
1 

 
34.6 
54.0 
10.7 
0.3 
0.3 

41.7 4 .000 

Gewezen op lotgenotencontact? 
. Nooit 
. Soms 
. Meestal 
. Altijd 

 
30 
20 
8 
9 

 
44.8 
29.9 
11.9 
13.4 

 
68 
77 
19 
8 

 
39.5 
44.8 
11.0 
4.7 

8.2 3 .042 

 
Uit de beide tabellen blijkt dat er – daar waar verschillen significant zijn – een MIP 
aanvraag samenhangt met lagere scores op de CQIv. Degenen die een MIP aanvraag 
hebben gedaan, hadden vaker problemen met de verwijzing, meldden een slechtere 
lichamelijke en psychische gezondheid, meldden minder vaak te zijn gewezen op 
lotgenotencontact, hadden meer problemen met de toegankelijkheid van de zorg, waren 
minder positief over de bejegening en de samenwerking tussen verschillende 
behandelaars, en meldden een slechter functioneren.  
 
Tabel 4.61 MIP aangevraagd? (N=446); Gemiddelde scores, t-toetsen 
 Nee Ja t df p 
Probleem met toegankelijkheid zorg 2.47 2.25 3.73 428 .000 
Bejegening 3.51 3.35 2.64 430 .009 
Samenwerking tussen behandelaars 2.48 2.19 2.65 101 .009 
Ervaren functioneren 3.60 3.07 5.03 438 .000 
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Alleen de aanvraag van een MIP gaat al samen met lagere scores. Degenen die een klein 
of groot probleem met deze aanvraag hadden, scoorden vervolgens weer lager op de 
ervaren psychische gezondheid en waren minder positief over de bejegening door de 
behandelaar of begeleider van het LZV (tabel 4.62 en 4.63). 
 
Tabel 4.62 Problemen met MIP-aanvraag? (N=304); Chi2-toetsen 
 Groot Klein Geen Toets 
 N % N % N % Chi2 df p 
Ervaren psychische gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

 
65 
76 
17 
1 
0 

 
40.9 
47.8 
10.7 
0.6 
0.0 

 
20 
32 
2 
0 
1 

 
36.4 
58.2 
3.6 
0.0 
1.8 

 
14 
52 
12 
0 
0 

 
17.9 
66.7 
15.4 
0.0 
0.0 

21.1 9 .007 

 
 
Tabel 4.63 Problemen met MIP-aanvraag? (N=304); Gemiddelde scores, 

Oneway ANOVA 
 Groot Klein Geen F df p 
Bejegening 3.3 3.4 3.5 3.2 2,289 .043 

 
Wanneer de vraag naar problemen met de aanvraag van een MIP wordt 
gedichotomiseerd tot wel of geen probleem (klein en groot probleem samengenomen), 
dan blijkt dat het hebben van een probleem samenhangt met een slechter ervaren 
lichamelijke en psychische gezondheid (tabel 4.64). Verder is er alleen nog sprake van 
een significant verband met het maken afspraken over nazorg in het geval dat klachten 
verergeren of terugkomen (4.65). Degenen die problemen hebben met een MIP-
aanvraag, blijken vaker afspraken over nazorg te maken. 
 
Tabel 4.64 Problemen met MIP-aanvraag? (N=304); Gedichotomiseerd; Chi2-

toetsen 
  Nee Ja Toets 
  N % N % Chi2 df p 
Ervaren lichamelijke gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed  
. Zeer goed 
. Uitstekend 

  
9 

31 
36 
1 
1 

 
11.5 
39.7 
46.2 
1.3 
1.3 

 
42 

105 
57 
9 
1 

 
19.6 
49.1 
26.6 
4.2 
0.5 

12.0 4 .017 

Ervaren psychische gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

  
14 
52 
12 
0 
0 

 
17.9 
66.7 
15.4 
0.0 
0.0 

 
85 

108 
19 
1 
1 

 
39.7 
50.5 
8.9 
0.5 
0.5 

13.7 4 .008 
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Tabel 4.65 Problemen met MIP-aanvraag? (N=304); Gedichotomiseerd; 
gemiddelde scores, t-toetsen 

 Nee Ja t df p 
Nazorg 0.4 0.7 2.2 37 .031 

 
 
Ruim 80% van degenen met een MIP aanvraag heeft daarbij hulp ontvangen. Degenen 
die deze hulp ontvingen, hadden tijdens hun behandeling of begeleiding minder 
problemen met de verwijzing, konden vaker kiezen voor een behandeling in een militaire 
zorginstelling, hadden vaker steun gehad van een ervaringsdeskundige, en waren vaker 
gewezen op de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Ook gaven zij aan dat er vaker 
aandacht was besteed aan eventuele problemen op levensgebieden (tabel 4.66 en 4.67). 
 
Tabel 4.66 Hulp gekregen bij aanvraag MIP? (N= 304); Chi2-toetsen 
 Nee Ja Toets 
 N % N % Chi2 df p 
Verwijzing probleem? 
. Groot probleem 
. Klein probleem 
. Geen probleem 

 
13 
2 

23 

 
34.2 
5.3 

60.5 

 
40 
53 

130 

 
17.9 
23.8 
58.3 

9.5 2 .008 

Kiezen voor militaire instelling? 
. Nee 
. Ja 

 
21 
6 

 
77.8 
22.2 

 
81 
64 

 
55.9 
44.1 

4.5 1 .035 

Steun ervaringsdeskundige? 
. Nooit 
. Soms 
. Meestal 
. Altijd 

 
11 
8 
4 
4 

 
40.7 
29.6 
14.8 
14.8 

 
39 
20 
34 
48 

 
27.7 
14.2 
24.1 
34.0 

8.2 3 .044 

Gewezen op lotgenotencontact? 
. Nooit 
. Soms 
. Meestal 
. Altijd 

 
18 
6 
0 
3 

 
66.7 
22.2 
0.0 

11.1 

 
49 
70 
19 
4 

 
34.5 
49.3 
13.4 
20.8 

17.0 3 .001 

 
 
Tabel 4.67 Hulp gekregen bij aanvraag MIP? (N=304); Gemiddelde scores, t-

toetsen 
 Nee Ja t df p 
Aandacht voor problemen levensgebieden 0.4 0.6 4.1 296 .000 

 
De veteranen konden één of meerdere hulpbronnen aangeven (maatschappelijk werk, 
zorgcoördinator, BNMO, huisarts, etc.). Het type hulpbron was niet gerelateerd aan CQIv 
uitkomsten. Wel bleek dat degenen met twee of meer hulpbronnen meer problemen 
hadden met de toegang tot de zorg en meer aandacht meldden voor eventuele 
problemen op levensgebieden (tabel 4.68). 
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Tabel 4.68 Aantal verschillende hulpbronnen bij MIP-aanvraag (N=251); 
Gemiddelde scores, t-toetsen 

 1 2 of meer  t df p 
Probleem met toegankelijkheid zorg 2.4 2.1 2.6 241 .010 
Aandacht voor naasten 2.3 2.6 2.9 225 .005 

 
 
Ten slotte werd het rapportcijfer voor de ontvangen hulp gecorreleerd met de CQIv 
uitkomsten. Er werden zwakke verbanden gevonden, die wel allemaal wijzen op positieve 
verbanden, dat wil zeggen dat een hoger rapportcijfer voor de ontvangen hulp verband 
houdt met een meer positieve evaluatie van onderdelen van het LZV en het eindoordeel 
over de begeleiding of behandeling (tabel 4.69). 
 
Tabel 4.69 Rapportcijfer hulp bij MIP-aanvraag (N=251); correlaties 
 R p 
Probleem met verwijzing 0.16 < 0.05 
Probleem met toegankelijkheid zorg 0.20 < 0.01 
Aandacht voor problemen 
levensgebieden 

0.27 < 0.01 

Bejegening 0.37 < 0.01 
Aandacht voor naasten 0.24 < 0.01 
Samenwerking tussen behandelaars 0.25 < 0.05 
Nazorg 0.45 < 0.01 
Ervaren functioneren 0.23 < 0.01 
Rapportcijfer betrekken naasten 0.31 < 0.01 
Rapportcijfer begeleiding/behandeling 0.44 < 0.01 

 
 
In tabel 4.70 zijn alle uitkomsten nog eens samengevat. Er bestaat een samenhang 
tussen de aanvraag van een MIP en de uitkomsten op de CQIv. Degenen die een MIP 
aanvraag hebben gedaan, melden een slechtere lichamelijke en psychische gezondheid 
en een slechter functioneren. Verder ervaren zij vaker een probleem bij de verwijzing en 
bij de toegankelijkheid van de zorg, en scoren zij lager op de bejegening van henzelf. Zij 
scoren wat lager op details van hun behandeling of begeleiding, zoals het gewezen 
worden op lotgenotencontact, het voorkomen van wisselende behandelaars, de 
samenwerking tussen behandelaars, en de afspraken rond nazorg. Er wordt geen verschil 
gevonden in de rapportcijfers voor het betrekken van naasten en het eindoordeel over de 
behandeling. 
 
  



69 
 

Tabel 4.70 Resultaten samengevat en vergeleken met de scores voor de totale 
populatie 

 Tot MIP-
aanvraag 

Probleem 
MIP- 
aanvraag 

Hulp 
gekregen 

Aantal 
hulp 
bronnen 

  Nee Ja Nee Ja Nee Ja 1 ≥2 
Ervaren lichamelijke 
gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

 
 

16.3 
41.5 
33.2 
7.4 
1.6 

 
 

11.3 
32.4 
37.3 
15.5 
0.4 

 
 

18.5 
46.0 
31.5 
7.3 
1.6 

 
 

11.5 
39.7 
46.2 
1.3 
1.3 

 
 

19.6 
49.1 
26.6 
4.2 
0.5 

    

Ervaren psychische 
gezondheid 
. Slecht 
. Matig 
. Goed 
. Zeer goed 
. Uitstekend 

 
 

29.1 
52.1 
16.0 
2.0 
0.7 

 
 

17.6 
47.9 
27.5 
5.6 
0.3 

 
 

34.6 
54.0 
10.7 
0.3 
0.3 

 
 

17.9 
66.7 
15.4 
0.0 
0.0 

 
 

39.7 
50.5 
8.9 
0.5 
0.5 

    

Verwijzing een probleem 
. Groot probleem 
. Klein probleem 
. Geen probleem 

 
16.4 
19.8 
63.8 

 
6.8 

17.9 
75.2 

 
20.8 
20.8 
58.3 

   
34.2 
5.3 

60.5 

 
17.9 
23.8 
58.3 

  

Lotgenotencontact 
. Nooit 
. Soms 
. Meestal 
. Altijd 

 
41.0 
40.6 
11.3 
7.1 

 
44.8 
29.9 
11.9 
13.4 

 
39.5 
44.8 
11.0 
4.7 

 
 

  
66.7 
22.2 
0.0 

11.1 

 
34.5 
49.3 
13.4 
20.8 

  

Kiezen voor militaire instelling 
. Nee 
. Ja 

 
55.1 
44.9 

     
77.8 
22.2 

 
55.9 
44.1 

  

Steun ervaringsdeskundige 
. Nooit 
. Soms 
. Meestal 
. Altijd 

 
29.6 
16.7 
20.4 
33.3 

     
40.7 
29.6 
14.8 
14.8 

 
27.7 
14.2 
24.1 
34.0 

  

  Nee  Ja Nee Ja Nee Ja 1 ≥2 
 Tot Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem 

Probleem met toegang zorg 2.3 2.5 2.2     2.4 2.1 
Bejegening 3.4 3.5 3.3       
Wisselende behandelaars 1.4 1.6 1.3       
Samenwerking behandelaars 2.3 2.5 2.2       
Ervaren functioneren 3.2 3.6 3.1       
Nazorg 0.6   0.4 0.7 0.4 0.6   
Aandacht voor 
levensgebieden 

0.6         

Aandacht voor naasten 2.4       2.3 2.6 
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De verschillen nemen voor de ervaren lichamelijke en psychische gezondheid toe, 
wanneer er sprake is van een probleem bij het aanvragen van een MIP. Wanneer een 
veteraan hierbij geen hulp heeft gekregen, zien we een verdere toename van de 
verschillen op het gebied van een probleem bij de verwijzing en het lotgenotencontact. 
Verder is er sprake van minder vaak kunnen kiezen voor militaire of civiele hulpverlening, 
en ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Meer verschillende hulpverleners gaat 
gepaard met meer problemen met de toegankelijkheid van de zorg en meer aandacht 
voor naasten. 
 
De aanvraag van een MIP, de problemen ermee en de ontvangen en ervaren hulp daarbij 
gaan dus samen met een deel van de uitkomsten op de CQIv. De effecten zijn het 
grootst voor de ervaren lichamelijke en psychische gezondheid en problemen rond de 
verwijzing naar begeleiding of behandeling. Het krijgen van hulp verzacht de effecten 
weer iets. 

4.2.15 Voorspellers van de CQIv uitkomsten: Multipele regressieanalyse 

In de voorgaande paragrafen zijn diverse verbanden gevonden tussen de onderdelen van 
de CQIv. In deze paragraaf wordt door middel van multipele regressieanalyse onderzocht 
in hoeverre de uitkomstmaten van de CQIv (het eindoordeel over de begeleiding of 
behandeling, het ervaren functioneren en de ervaren lichamelijke en psychische 
gezondheid) kunnen worden voorspeld uit de andere (achtergrond)variabelen. Voor de 
multipele regressieanalyse zijn de variabelen gekozen die in principe voor alle 
respondenten van toepassing zijn. Voor de vragen rond de MIP aanvraag is in eerste 
bijvoorbeeld alleen de vraag meegenomen of er een aanvraag is geweest of niet. De 
‘subvragen’ zijn maar voor een deel van de respondenten van toepassing en een 
regressieanalyse hierop zou het aantal casussen drastisch doen afnemen vanwege het 
toenemende aantal ‘niet van toepassing’ (= missing). Er is wel een aanvullende analyse 
uitgevoerd met de vraag in hoeverre er een probleem met de MIP aanvraag is geweest. 
In de analyse zijn de volgende variabelen meegenomen, met per variabele het aantal 
casussen waarvoor deze variabele van toepassing is (maximaal 450). 
 
Onafhankelijke variabelen:    N 

• Jaar laatste missie    450 
• MIP-aanvraag (ja/nee)   446 
• Problemen met verwijzing (ja/nee)  384 
• Alles opnieuw moeten vertellen  387 
• Leeftijd     445 
• Opleidingsniveau    424 
• Betaalde baan (ja/nee)   441 
• Eerste of tweede lijn    450 
• Aandacht levensgebieden   450 
• Bejegening     436 
• Aandacht voor naasten   402 
• Problemen met toegankelijkheid  432 

 
Uitkomstmaten:     N 
• Rapportcijfer oordeel behandeling  439 
• Ervaren lichamelijke gezondheid  443 
• Ervaren psychische gezondheid  443 
• Ervaren functioneren   443 



71 
 

 
De multipele regressieanalyse is zowel via de methode ‘stepwise’ als de methodes 
‘backwards’ en ‘enter’ uitgevoerd. Daarbij zijn twee strategieën gebruikt:  
1) Een analyse met telkens één afhankelijke variabele, bij voorbeeld het rapportcijfer, 

en alle onafhankelijke variabelen + de andere uitkomstmaten als onafhankelijke 
variabelen; hiermee kan de onderlinge correlatie tussen de uitkomstmaten worden 
vastgesteld. 

2) Een analyse met elke uitkomstvariabele één voor één als afhankelijke variabele in 
het model, zonder de andere uitkomstvariabelen als onafhankelijke variabele mee te 
nemen.  

In Bijlage 5 worden deze methodes verder uitgelegd. In deze bijlage zijn de diverse 
analyses weergegeven in tabellen 4.73 t/m 4.88. 
 
Uit de analyses volgens strategie 1 blijkt dat er veel onderlinge correlatie is tussen de 
uitkomstmaten. Zij verklaren in belangrijke mate elkaar (zie tabel 4.71). De voorspellers 
zijn aangegeven met ‘+’ (positieve correlatie) of ‘-’ (negatieve correlatie), ‘++’ geeft aan 
dat dit de ‘sterkere’ voorspellers zijn.  
 
Het rapportcijfer voor de behandeling wordt vooral voorspeld door de ervaren 
bejegening, de mate waarin men functioneert en een behandeling in de tweede lijn. Het 
ervaren functioneren wordt vooral voorspeld door de ervaren psychische gezondheid en 
het rapportcijfer voor de behandeling. De ervaren lichamelijke gezondheid wordt vooral 
voorspeld door de ervaren psychische gezondheid, het hebben van een betaalde baan, 
het ervaren functioneren en aandacht voor eventuele problemen op levensgebieden. De 
ervaren psychische gezondheid tenslotte, wordt voorspeld door het ervaren functioneren, 
de lichamelijke gezondheid, een hogere leeftijd en de toegankelijkheid van de zorg. 
 
 
Tabel 4.71 Voorspellers van de uitkomstmaten samengevat (strategie 1) 
 Rapportcijfer Functioneren Lichamelijke 

gezondheid 
Psychische 
gezondheid 

Functioneren ++  ++ ++ 
Psychische gezondheid  ++ ++  
Lichamelijke gezondheid  +  ++ 
Bejegening ++    
Rapportcijfer  ++   
Toegankelijkheid zorg +  + ++ 
Aandacht levensgebieden +  ++  
Behandeling in de 2e lijn ++    
Betaalde baan   ++  
Hogere leeftijd   - ++ 
Geen MIP aanvraag - +   
     
Verklaarde variantie 57.8% 45.5% 34.9% 47.4% 

 
De uitkomstmaten reflecteren daarmee een algeheel gevoel van lichamelijk en psychisch 
gevoel van welbevinden en van functioneren. Andere factoren spelen minder een rol.  
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Wanneer de analyses opnieuw worden uitgevoerd volgens strategie 2, blijkt het nog 
steeds mogelijk de uitkomstmaten te voorspellen uit de onafhankelijke variabelen. Er is 
wel – zoals te verwachten - sprake van minder sterke verbanden dan bij strategie 1, met 
uitzondering van het rapportcijfer (tabel 4.72). Het rapportcijfer wordt vooral voorspeld 
door de bejegening, de toegankelijkheid van de zorg, een behandeling in de 2e lijn, en 
aandacht voor eventuele problemen op levensgebieden. Het ervaren functioneren wordt 
vooral voorspeld door de toegankelijkheid van de zorg, de bejegening, en geen MIP 
hebben aangevraagd. De ervaren lichamelijke gezondheid wordt vooral voorspeld door de 
toegankelijkheid van de zorg, het hebben van een betaalde baan, en geen MIP hebben 
aangevraagd. Tot slot, de ervaren psychische gezondheid wordt vooral voorspeld door de 
toegankelijkheid van de zorg, geen MIP hebben aangevraagd, de bejegening, minder 
ervaren problemen met de verwijzing, en een hogere leeftijd. 
 
Tabel 4.72 Voorspellers van de uitkomstmaten samengevat (strategie 2) 
 Rapportcijfer Functioneren Lichamelijke 

gezondheid 
Psychische 
gezondheid 

Toegankelijkheid zorg ++ ++ ++ ++ 
Bejegening ++ ++  ++ 
Geen MIP aanvraag  ++ ++ ++ 
Aandacht levensgebieden ++  ++  
Behandeling in de 2e lijn ++    
Betaalde baan   ++  
Minder problemen verwijzing    ++ 
Aandacht naasten + +   
Hogere leeftijd    + 
     
Verklaarde variantie 52.9% 20.4% 15.6% 20.3% 

 
Met uitzondering van het rapportcijfer voor de behandeling, worden de uitkomstmaten 
slechts in beperkte mate voorspeld uit de achtergrondvariabelen. Het oordeel over de 
behandeling weerspiegelt de kwaliteit van die behandeling zoals bejegening en aandacht 
voor levensgebieden en naasten. In beperkte mate geldt dit ook voor het eigen 
functioneren en de (psychische) gezondheid; deze uitkomsten kunnen slechts voor 
maximaal 20% worden voorspeld. De voorspellende waarde van het al dan niet 
aangevraagd hebben van een MIP is conform de verwachting. Een relatief betere 
gezondheid en beter functioneren, zal minder snel leiden tot het aanvragen van een MIP. 
Ondanks de lage correlaties is de rol van de toegankelijkheid van de zorg opvallend. 
Deze heeft in drie van de vier gevallen de grootste bijdrage in de voorspellende waarde. 
 
Uit de analyses bleek dat het aangevraagd hebben van een MIP in een beperkte mate 
voorspellend is voor de uitkomsten op het gebied van ervaren gezondheid en 
functioneren. Het is de vraag in hoeverre problemen bij die aanvraag nog een verdere 
voorspellende waarde hebben. In totaal 304 veteranen hebben een MIP aangevraagd, 
van wie er 298 hebben aangeven of en in hoeverre de aanvraag van deze MIP een 
probleem was. Op deze deelpopulatie zijn de regressieanalyses nogmaals uitgevoerd 
volgens strategie 2. De analyses zijn zowel uitgevoerd op de indeling ‘groot probleem’ 
(N=161), ‘klein probleem’ (N=56), ‘geen probleem’ (N=81), als op de indeling ‘wel 
probleem’ (groot + klein; N=217) en ‘geen probleem’ (N=81). 
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Het meenemen van het al dan niet hebben van een groot of klein probleem bij het 
aanvragen van MIP heeft bij het rapportcijfers nauwelijks invloed op de oplossing en het 
percentage verklaarde variantie blijft nagenoeg gelijk (en sterk). In alle andere gevallen 
leidt het meenemen van deze variabele tot slechtere oplossingen, een gevolg van het 
kleinere aantal casussen. De verklaarde varianties zijn lager dan 15%. Alleen bij de 
ervaren psychische gezondheid is er sprake van iets voorspellende waarde (minder 
problemen voorspelt betere gezondheid), maar de totale verklaarde variantie daalt 
alsnog. 
 
Kortom, met uitzondering van het rapportcijfer, zijn er slechts beperkte verbanden 
tussen de uitkomstmaten en achtergrondvariabelen. Het rapportcijfer lijkt een robuuste 
maat voor de ervaren kwaliteit van de behandeling en begeleiding. Ook de 
‘gezondheidsmaten’ lijken eerder te worden bepaald door de kwaliteit van de behandeling 
dan door de andere variabelen. 
 

4.3  Kwalitatief onderzoek achtergronden respons 

Aan de contactpersonen van het LZV is een aantal vragen voorgelegd over de respons. 
De contactpersonen hebben samen met de onderzoeker de mogelijkheden verkend om 
de respons voor toekomstige metingen (verder) te vergroten. Hiertoe is aan de hand van 
een vragenlijst (zie Bijlage 4) besproken welke factoren van invloed kunnen zijn op de 
respons. 
Grofweg kunnen de factoren verdeeld worden in: 

• Respondentkenmerken 
• Zorgorganisatie kenmerken 
• Onderzoek kenmerken  

 
Naast de vragen over de respons beïnvloedende factoren is aan de contactpersonen 
gevraagd of zij van mening zijn dat de overall respons van grofweg een derde van de 
benaderde cliënten representatief is voor de gehele populatie.  
 
De helft van de contactpersonen meenden hier geen uitspraak over te kunnen doen: 

• De groepen zijn gedifferentieerd 
 

De helft van de contactpersonen ‘dacht van wel’:  
• Het zijn dezelfde soort cliënten, ze komen uit de zelfde doelgroep. 
• Het is een goede afspiegeling 

 
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt: 

• Een non-respons van twee derde zet wel te denken: zijn ze ontevredener? 
• Zorgmijders vullen de lijst mogelijk minder snel in, die mis je dan. 
• Aan de andere kant: cliënten die negatiever staan ten opzichte van de ontvangen 

zorg zullen de lijst wellicht eerder invullen. 
 
Respondentkenmerken 
De populatie van de verschillende LZV voorzieningen is niet eenvormig. Het zijn 
weliswaar allen veteranen, maar de ernst en de aard van de problematiek loopt sterk 
uiteen. Sommigen worden begeleid door het maatschappelijk werk en anderen zijn 
(dag)klinisch opgenomen in een ggz-instelling. Sommigen hebben recentelijk voor het 
eerst hulp gezocht en anderen hebben al een lange zorgcarrière achter de rug. 
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Sommigen melden zich met een enkelvoudige hulpvraag en anderen hebben multipele 
problemen.  
 
De contactpersonen meenden vrijwel allemaal dat de ernst van de problematiek of het 
type cliënten dat zij in behandeling hadden, van invloed was op de respons.  
De volgende factoren zijn in dit kader genoemd: 

• De fase van het behandeltraject waarin de cliënt zich bevindt. Cliënten die aan het 
begin van hun behandeltraject zitten, zullen meer geneigd zijn om de vragenlijst 
in te vullen dan cliënten die in de afrondende fase zitten. 

• Meerdere contactpersonen waren van mening dat de mate van binding met de 
voorziening beïnvloedt of cliënten bereid zijn om de lijst in te vullen: 
(dag)klinische cliënten eerder dan ambulante cliënten met laag frequent contact. 
(Dag)klinische cliënten hebben zich meer gecommitteerd aan de behandeling, en 
de behandeling maakt meer deel uit van hun leven dan bij ambulante cliënten. 

• De Basis heeft de oudste populatie en het betreft veel langdurige laag frequente 
hulpverleningscontacten (leun- en steuncontacten). 

• De populatie zorg mijdende cliënten (die wel in zorg is) zal minder snel online een 
vragenlijst invullen. Het is de vraag of het aanvragen van een vragenlijst op 
papier voor hen niet te veel werk is. 

• Een zwaar getraumatiseerde populatie is wellicht minder snel geneigd om de 
vragenlijst in te vullen. Individuele afspraken maken hierover werkt mogelijk. 

• Veel cliënten van de Basis hebben ook elders in het LZV een 
hulpverleningscontact. Hoewel vooraf geprobeerd is de dubbelingen er uit te 
halen, is dat niet volledig gelukt is. Mogelijk zullen cliënten eerder geneigd zijn om 
in het geval van twee aanschrijvingen de ‘andere’ vragenlijst in te vullen, omdat 
het contact met de andere instelling meer intensief is. 

• Mogelijk zijn de cliënten die wat te klagen hebben sneller geneigd om de 
vragenlijst in te vullen. 

• Veel veteranen zijn al langer in zorg bij de ggz. Velen voelen zich door Defensie 
miskend in hun last. De bereidheid is dan laag om een vragenlijst in te vullen die 
iets met Defensie te maken heeft. 

• Een contactpersoon wijst er op dat de populatie van zijn voorziening met name op 
zichzelf gericht is. De CQIv dient toch een hoger doel dat toekomst gericht is: 
deze veteranen maken wellicht deze vertaalslag niet. 

 
Zorgorganisatie kenmerken 
De hulpverlening/behandeling die geboden wordt aan veteranen bij de zorgorganisaties 
loopt sterk uiteen, variërend van geen specifiek aanbod voor veteranen (soms weten 
hulpverleners nauwelijks dat ze een veteraan voor zich hebben) tot specifiek aanbod in 
de vorm van gespreksgroepen expliciet voor veteranen. De plaats van veteranen in het 
zorgaanbod bepaalt dus ook of en hoe hun hulpverleners een rol kunnen krijgen in het 
stimuleren tot het invullen van de vragenlijsten. 
Ook als de veteranen verspreid zijn over veel verschillende vestigingen is het lastiger om 
iedereen persoonlijk te bereiken, omdat er meer hulpverleners bij betrokken zijn. De 
coördinatie is lastiger. 
Verschillende voorzieningen hebben naar eigen zeggen flink geïnvesteerd in de 
introductie van het CQIv onderzoek bij hun cliënten. 
 
De contactpersonen merkten verder het volgende op over de respons in relatie met de 
zorgorganisatie: 
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• Wezenlijk is dat vanuit het management het belang van meedoen onderstreept 
wordt. De hulpverleners worden gestimuleerd om het onder de aandacht te 
brengen van hun cliënten. 

• Van belang is dat de hulpverleners op de hoogte zijn van het onderzoek dat loopt. 
Als zij zelf onvoldoende weten van het onderzoek, kunnen zij verwijzen naar de 
contactpersoon. 

• Wanneer de veteranen verspreid zijn over veel verschillende vestigingen kan de 
communicatie via de vestigingsmanagers verlopen. Het is voor contactpersonen 
lastig om zicht te houden op de wijze waarop deze vestigingsmanager de 
informatie verspreidt onder de relevante hulpverleners. 

• Geen van de LZV voorzieningen heeft via posters of een nieuwsbrief de informatie 
over de CQIv verspreid. 

• Wanneer bij een zorgorganisatie veel vragenlijsten worden afgenomen, raken 
cliënten er aan gewend, omdat onderzoek doen er bij hoort. Deze cliënten zullen 
wellicht sneller ook de CQIv invullen. 

• Anderzijds wordt ook opgemerkt dat meerdere onderzoeken/vragenlijsten 
gelijktijdig de respons wellicht drukt. 

• Een contactpersoon benadrukt dat bij de zorgorganisatie veel gewezen wordt op 
de eigen verantwoordelijkheid en het in eigen hand nemen van het leven. Het 
invullen van de CQIv is mogelijk in deze lijn: alleen als je zelf de vragenlijst invult 
kun je bijdragen aan veranderingen in de voorziening. Wensen over de kwaliteit 
van de zorg kunnen immers zo kenbaar gemaakt worden. Dit kan dus een respons 
verhogend effect hebben. 

• Bij vrijwel alle voorzieningen waren geen reorganisaties of grote 
personeelswisselingen gaande wat van invloed had kunnen zijn op de respons. Er 
zijn bij Defensie en in de ggz veel veranderingen (o.a. bezuinigingen) maar de 
indruk is dat cliënten daar niets van merken. 

• Een contactpersoon meldt dat er ten tijde van het onderzoek veel onzekerheid 
was over het voortbestaan van de afdeling. Personeel en cliënten waren op de 
hoogte. Dit was mogelijk geen stimulans voor het invullen van de vragenlijst. 

• Een andere contactpersoon meldde dat de capaciteit van de voorziening onder 
druk stond ten tijde van het onderzoek. Het was een drukke tijd, er was een 
verhuizing gaande. Voor grotere zorgorganisaties kost de verzending veel 
menskracht en geld. 

• Een contactpersoon vertelde dat er net nieuwe mensen aan het roer stonden en 
het draagvlak was nog niet zo groot. 

• De populatie van de Basis wordt mogelijk wat zwaarder belast door onderzoeken: 
men komt vaak voor de database met deze cliënten. Er liepen gelijktijdig 
meerdere grote onderzoeken. 

• Mogelijk moet er een differentiatie aangebracht worden. Bij de Basis zijn er veel 
eerste aanmeldingen. De fase waarin een cliënt zit als hij zich net heeft 
aangemeld is een andere dan wanneer hij al langer onder behandeling is. De 
eerste groep heeft mogelijk minder te melden. 

• Voor geen van de voorzieningen heeft het administratieve systeem voor 
onoverkomelijke problemen gezorgd. Wel was het voor sommige voorziening een 
forse tijdsinvestering om het databestand gereed te maken. De 
contactenpersonen ontkenden dat de database vervuild was. Velen hadden de 
database vooraf gecontroleerd en opgeschoond. 

• Het merendeel van de contactpersonen meldden dat de cliënten doorgaans 
tevreden zijn over de zorgverlening. Meerdere contactpersonen hadden het idee 
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dat tevreden cliënten eerder bereid zijn om de CQIv in te vullen: ‘iets terug doen 
voor de voorziening’. 

 
Onderzoek kenmerken 
De contactpersonen noemen verschillende aspecten die samenhangen met het 
onderzoeksproces en de resultaten en die mogelijk van invloed zijn op de respons: 

• Cliënten hebben zicht nodig op het effect van hun handelen. Het werkt 
stimulerend om terug te koppelen wat het resultaat is van de meting: welke 
maatregelingen zijn genomen op basis van de resultaten. 

• Het is van belang veel aandacht te besteden aan het nut van het invullen van de 
vragenlijst, bij voorkeur op individueel niveau. Belangrijk is dat de behandelaar 
benadrukt waarom de voorziening de informatie nodig heeft en waarom het voor 
de cliënt van belang kan zijn. 

• Verwachting is dat respons hoger is wanneer de behandelaars/hulpverleners 
persoonlijk aan de cliënten vragen om de vragenlijst in te vullen met als argument 
dat het belangrijk is voor hun zorgverlening. Een aanbeveling is om de 
hulpverleners zelf de vragenlijsten te laten verspreiden (maar dat geeft wel een 
spanningsveld met de onafhankelijkheid van de meting). 

• Respons wordt naar verwachting ook hoger wanneer de vragenlijst uitgedeeld 
wordt met het verzoek om hem ter plekke in te vullen (al dan niet op de 
computer). 

• Het is makkelijker om aandacht te besteden aan het invullen van de vragenlijst 
wanneer cliënten klinisch of in deeltijd worden behandeld. 

• Een contactpersoon vertelde dat door de komst van de Trimbos-medewerker het 
onderzoek nog meer ging leven in het team. De betrokkenheid nam toe.  

• De samenwerking met het Trimbos-instituut verliep prettig volgens verschillende 
contactpersonen. 

• Aandacht voor de timing van de meting per LZV voorziening: bijvoorbeeld bij 
(dag)klinische cliënten rekening houden met de verlofmomenten. Bij één 
voorziening liep gelijktijdig de reguliere CQI meting. Hierop zijn overigens geen 
reacties ontvangen. 

• Het is van belang af te stemmen met de onderzoeksagenda van het LZV, waarin 
naast de CQIv ook de VRS-vragenlijst en de vragenlijsten van het Veteranen-
instituut kunnen worden opgenomen. Hierbij kunnen instellingen ook rekening 
houden met de interne metingen zoals de periodieke tevredenheidsmetingen. 

• Meerdere contactpersonen gaven aan zich zorgen gemaakt te hebben over 
‘imagoschade’ nadat er wijzigingen werden aangebracht in het verzenden van de 
vooraankondigingsbrief. Sommige voorzieningen hebben er een brief achter aan 
gestuurd, of op andere wijze uitleg gegeven: wellicht hebben ze zo goodwill 
gekweekt. Hulpverleners zijn bij veteranen die bij hun onder behandeling zijn 
mogelijk wat alerter op het voorkomen van miscommunicatie: “de pers is snel 
gevonden”. Uiteindelijk bleef de reactie vanuit cliëntenzijde vrijwel uit: een enkele 
cliënt maakte een opmerking over de lange tijd die tussen het verzenden van de 
vooraankondiging en de vragenlijst zat. 

• Een contactpersoon merkt op dat de wijzigingen bij de start van het onderzoek 
(wel niet vooraankondiging) voor ‘gedoe’ heeft gezorgd bij de voorziening. 
Wellicht dat hulpverleners daarom minder bereidwillig waren om de vragenlijst 
onder de aandacht te brengen bij hun cliënten. 

• Enkele respondenten meldden dat ze de vragenlijst lang en ingewikkeld vonden. 
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• Geen van de voorzieningen heeft ruchtbaarheid gegeven aan dit CQIv onderzoek 
door middel van posters of de interne nieuwsbrief. Verschillende voorzieningen 
beschikken ook niet over een nieuwsbrief voor cliënten. Voor verschillende 
voorzieningen is de veteranengroep slechts een klein deel van de gehele 
populatie. 

• Meerdere contactpersonen waren van mening dat het verzenden van de 
vooraankondiging positieve effecten had. De cliënten waren er op voorbereid en 
konden de contactpersoon van de voorziening bellen om aanvullende informatie te 
vragen. 

• Een contactpersoon vraagt zich af of de CQIv niet geïntegreerd kan worden in de 
ROM. 
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5 Conclusie en discussie 
 
Het doel van dit onderzoek was het uitvoeren van een representatieve nulmeting onder 
veteranen die begeleiding en/of behandeling ontvangen vanuit het LZV. Het onderzoek 
werd uitgevoerd met een vragenlijst (Consumer Quality Index veteranenzorg: CQIv). Een 
eerdere versie was gebruikt in een pilotonderzoek. Uit deze pilot bleek onder meer dat 
een aantal veteranen niet wist of ze bij het CAP waren aangemeld. Anderen gaven aan 
dat zij niet in ggz-zorg waren, terwijl dat wel het geval was. Op basis van deze 
ervaringen met de lijst is de CQIv aangepast voor gebruik in de nulmeting. In dit 
hoofdstuk zal worden teruggekomen op de dataverzameling en de respons, op de 
kwaliteit van de verzamelde gegevens, en op de resultaten van de nulmeting. 
 
Dataverzameling 

Voor een maximale representativiteit van de nulmeting is er voor gekozen om geen 
steekproef te trekken, maar alle veteranen van alle tien lidinstellingen van het LZV te 
benaderen. Voor de dataverzameling werd weer gebruik gemaakt van de 'mixed mode' 
variant van de Dillman methode, waarbij eerst een beveiligde internetlink wordt 
verstuurd, een week later een herinneringsbrief, en na vier weken nogmaals de 
internetlink én een papieren versie van de vragenlijst. De Dillman methode is de 
standaardprocedure bij onderzoek met de CQ Index vragenlijsten. Alle instellingen 
maakten een lijst met veteranen die via het LZV bij hen in behandeling waren, of de 
afgelopen zes maanden in behandeling waren geweest. De dataverzameling werd door de 
instellingen zelf verzorgd, onder supervisie van een medewerker van het Trimbos-
instituut. In alle gevallen is de dataverzameling volgens de afspraken uitgevoerd. 
Veteranen met vragen over het onderzoek of met inlogproblemen werden telefonisch 
door het Trimbos-instituut of door de instelling zelf geholpen. 
 
Respons en representativiteit 

Bij de eerste verzending wordt ook een antwoordkaartje meegestuurd, waarop de 
respondent kan aangeven dat hij niet mee wil doen, kan aangeven dat de vragenlijst niet 
voor hem bedoeld is, of kan aangeven dat hij liever een papieren lijst ontvangt. Uit de 
teruggestuurde antwoordkaartjes bleek 11.2% 'uitval', dat wil zeggen weigeringen (ruim 
een derde) 'niet voor mij bedoeld' (ruim een derde, vooral bij de Basis), en de 
restcategorie 'anders' (verkeerd adres, etc.). In totaal waren 139 lijsten 'onterecht 
verzonden' (niet de juiste persoon, niet het juiste adres). Dit hield in dat bijna 9% van 
het bestand vervuild was. 
 
De bruto respons, bestaande uit de op internet ingevulde lijsten, de teruggestuurde 
papieren vragenlijsten, de uitval via het antwoordkaartje of telefonisch, bedroeg ruim 
40%. 
 
De netto respons, de proportie ingevulde lijsten op het aantal lijsten dat terecht was 
verzonden, bedroeg 35%. Dit is een responspercentage dat overeenkomt met 
vergelijkbaar ander onderzoek bij ambulante ggz-cliënten en met de pilotmeting met de 
CQIv, waar de netto respons tussen de 30% en 40% lag.  
 
De vraag is in hoeverre deze respons representatief is voor de totale populatie. Wat als 
eerste opvalt, zijn de grote verschillen in responspercentages per instelling, ondanks het 
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feit dat overal dezelfde procedure werd gehanteerd, onder supervisie van het Trimbos-
instituut. Deze percentages zijn moeilijk te interpreteren, omdat er grote verschillen zijn 
in het aantal veteranen dat in een instelling begeleiding of behandeling krijgt. Als alleen 
wordt gekeken naar de instelling met veel veteranen (de Basis, Reinier van Arkel, GGZ 
Noord Drenthe, Centrum '45, Sinai Centrum en MGGZ) dan is er een spreiding in respons 
van 26.7% (MGGZ) tot 60% (Centrum '45). Bij de rest is de respons tussen de 30% en 
40%. Als naar de bruto respons wordt gekeken is de variatie kleiner, wat te maken heeft 
met verschillen in uitval. De uitval was bij de Basis relatief het grootst (ten onrechte 
verstuurde vragenlijsten), wat van invloed is geweest op de netto respons. Naast de 
verschillen in respons bij de huidige nulmeting, is er ook sprake van een fluctuatie van de 
respons in vergelijking met de pilotstudie: de Basis (36.6% pilot vs 32.0% nu), Reinier 
van Arkel (40.0% vs 43.0%), Centrum '45 (42.5% vs 60.0%), Sinai Centrum (38.8% vs 
39.6%), en MGGZ (36.7% vs 26.7%). 
 
De responspercentages zijn om twee redenen niet helemaal vergelijkbaar. De eerste 
reden is dat er bij de pilot sprake was van verschillende manieren van dataverzameling, 
zoals zelf versturen versus versturen door de onderzoekers, en al dan niet vooraf 
toestemming vragen. Bijvoorbeeld Reinier van Arkel heeft voor de pilot ook zelf de 
dataverzameling gedaan. Een tweede reden is dat er bij de grotere instellingen onderling 
toch nog aanzienlijke verschillen in aantallen veteranen zijn. Bij Centrum '45 werden 56 
veteranen aangeschreven, bij de Basis waren dat er 918. Dit betekent dat één non-
respons meer of minder bij Centrum '45 een grotere verschuiving in het percentage 
oplevert dan bij de Basis. Ter illustratie: bij Centrum '45 hebben 50 personen de 
vragenlijst terecht ontvangen, waarvan er 30 respondeerden. Als er sprake was geweest 
van hetzelfde responspercentage als in de pilot zou de respons 24 ingevulde lijsten 
hebben bedragen. Als bij de Basis de respons ook zo'n 15% hoger was geweest, had dit 
betekend dat het aantal ingevulde lijsten niet 260 zou zijn geweest maar 382. Het 
responspercentage van de MGGZ is wel van belang, omdat dit één van de grotere 
instellingen is (N=135 verzonden). De respons is het laagst van allemaal en 10% lager 
dan de eigen respons in de pilot. De MGGZ is ondervertegenwoordigd in het sample, 
waardoor de responsgroep wellicht niet geheel representatief is. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het responsbestand van deze nulmeting sterk lijkt op die uit 
de pilot. De achtergrondkenmerken zijn vrijwel zijn vrijwel gelijk (geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, betaalde baan, missies, aantal missies). Er is alleen sprake van een 
nivellering in het digitaal en op papier invullen. Het verschil tussen ouderen en jongeren, 
en tussen hoog en laag opgeleid is hier kleiner geworden. Verder bleek uit de resultaten 
dat er een grote overeenkomst is tussen de nulmeting en de pilot. Dit is een aanwijzing 
dat het huidige responsbestand in elk geval even (non)representatief is als het bestand 
van de pilot. 
 
Een lage respons leidt altijd tot twijfel over de representativiteit van de resultaten. Dit 
geldt ook voor de metingen met de CQI in de ggz, waar meestal een respons van 30-
35% wordt behaald. Dit geldt overigens ook voor ander vragenlijstonderzoek. De Dillman 
methode is onder meer bedoeld om de respons te maximaliseren. In dit rapport is 
aangegeven welke varianten van deze methode de beste respons opleveren. De variant 
met drie herinneringen gaf de hoogste respons, maar viel voor de ggz af, omdat dit te 
belastend werd geacht. De in dit onderzoek gebruikte variant lijkt het beste alternatief. 
Een verdere verbetering van de respons zou kunnen worden bereikt als er sprake is van 
een betrouwbare centrale registratie, waarin op een een-eenduidige wijze gegevens 
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worden vastgelegd, waardoor minder sprake zal zijn van dubbelingen, 'niet voor mij 
bedoeld' of verzending naar het verkeerde adres. Verder zou een verzending van 
vragenlijsten vanuit één centraal punt (bijvoorbeeld de Basis) tot een verbetering van de 
respons kunnen leiden. 
 
In de telefonische interviewronde – naar aanleiding van de responsanalyse – is gevraagd 
naar eventuele andere factoren die de respons zou kunnen hebben beïnvloed, en naar de 
inschatting van de representativiteit van de responsgroep voor alle veteranen in zorg. De 
contactpersonen van de helft van de instellingen waren van mening dat de 
representativiteit wel goed zou zijn. Er was geen eensluidend oordeel over de oorzaken 
van non respons. Doen ontevreden veteranen niet mee, of juist wél, om hun onvrede te 
kunnen uiten? De contactpersonen hadden wel de indruk dat respons samen zou kunnen 
hangen met de setting, de ernst van de aandoening, en het type cliënt. Hierbij werden 
kenmerken genoemd als de mate van binding met de instelling, de fase waarin de 
behandeling zich bevindt, de zwaarte van het trauma, ‘klagers’, en hoe lang men al in 
zorg is. Als voorbeeld wordt genoemd het verschil tussen settings als Centrum ‘45 en de 
MGGZ. In het eerste geval is er sprake van een zeer hechte groep patiënten die soms 
jarenlang in behandeling is, in het tweede geval gaat om relatief korte behandelingen 
van individuen. Dit verschil in binding zou het verschil in responspercentage kunnen 
verklaren. 
 
Ook verschillen in het behandelaanbod zelf (niet specifiek – wel specifiek aanbod voor 
veteranen) zou van invloed kunnen zijn op de respons, evenals een concentratie van 
veteranen op één locatie versus een verspreiding over meerdere locaties. Deze aspecten 
zouden een rol kunnen spelen in de mate waarin veteranen voor onderzoek worden 
bereikt. 
 
Ook de uitvoering van het onderzoek speelt een rol bij het verkrijgen van respons. Het 
gaat hierbij om zaken als het stimuleren van veteranen door op het nut ervan te wijzen, 
reclame maken via posters of nieuwsbrief, het persoonlijk uitdelen van vragenlijsten, 
rekening houden met ander onderzoek of ontwikkelingen binnen de instelling, de 
communicatie tussen de onderzoekers en de instellingen, en integratie van de CQIv in de 
ROM. En niet te vergeten de moeilijkheidsgraad van de vragenlijst. 
 
Samengevat is er sprake van een respons die vergelijkbaar is met CQI onderzoeken in de 
ggz, hoewel er verschillen in respons zijn tussen de instellingen, waarschijnlijk 
veroorzaakt door respondentkenmerken en de behandelsetting. Tips over het verhogen 
van de respons zijn in de telefonische enquête verzameld. De representativiteit van de 
responsgroep is niet bekend. Contactpersonen van de instellingen schatten die als 
redelijk goed in en de samenstelling op basis van achtergrondkenmerken van de 
nulmeting is vrijwel gelijk aan die van de pilot. 
 
Kwaliteit van de verzamelde gegevens 

Zoals uit de rapportage blijkt, is er in beperkte mate sprake van missende gegevens. De 
meeste missings komen, net als in de pilot, voor bij de vragen over de behandeling in de 
2e lijn. Een aantal respondenten haakt af bij deze vragen (internet), of slaat deze over 
(papieren lijst). Toch hoefden er slechts weinig casussen (N=21) uit het bestand te 
worden verwijderd, vanwege te veel missende waarden (<5%). 
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In de eerste versie van de CQIv was sprake van afwijkende resultaten bij de vragen naar 
behandeling in de 2e lijn en de vragen over het CAP. Dit gaf aanleiding tot het 
herformuleren van een aantal vragen. Ook in deze versie is er echter nog sprake van 
inconsistente uitkomsten. Zoals bij de vraag of men alleen ondersteuning krijgt van de 
geestelijke verzorging of het maatschappelijk werk, of dat men (ook) ondersteuning 
krijgt vanuit de ggz. De antwoorden van de veteranen wijken af van de 
achtergrondgegevens. In 58 gevallen (13.3%) was er sprake van een verzending vanuit 
een ggz-instelling, terwijl de respondent antwoordde alleen ondersteuning te krijgen van 
de geestelijke verzorging of het maatschappelijk werk. Hierdoor werden vragen wellicht 
onterecht overgeslagen. Het is niet duidelijk waar de 'fout' ligt, bij de instelling of de 
respondent. Ook hieruit blijkt het belang van een betrouwbare uniforme registratie 
waarin de actuele situatie wordt bijgehouden. In dat geval is het zelfs niet meer nodig de 
vragen over type instelling te stellen.  
 
Iets dergelijks geldt voor het ingeschreven staan bij het CAP. Hoewel het percentage een 
stuk lager is dan in de pilot (18% vs 50%), zegt nog deel van de veteranen dat zij niet 
zijn ingeschreven, of dat ze het niet weten. Zelfs van degenen die alleen ondersteuning 
vanuit de Basis ontvangen, weet bijna een vijfde niet of ze zijn ingeschreven. Ook hier 
blijkt het nut van een centrale registratie. 
 
De factoranalyses leverden ongeveer hetzelfde resultaat op als bij de pilot. Voor het 
grootste deel werden goede tot matig goede schalen gevonden. Bij de vragen die voor 
iedereen golden, was er sprake van vooral goede schalen. De matige en onvoldoende 
betrouwbare schalen kwamen vooral bij de deelpopulaties voor. Deze verschillen worden 
deels veroorzaakt door de geringe aantallen items (minimum drie voor het kunnen 
vormen van een schaal) en deels door soms geringe aantallen respondenten in de 
deelpopulaties. De betrouwbaarheid van een schaal, uitgedrukt in Cronbach's α, wordt 
deels bepaald door het aantal items en het aantal metingen. Hoe meer items en hoe 
meer metingen, hoe hoger doorgaans de Cronbach's α. Vanuit dat perspectief is 
bijvoorbeeld de schaal 'Nazorg' met drie items en N=59 redelijk betrouwbaar te noemen 
(α=0.66). Alle schalen met een α>0.65 zijn betrouwbaar genoeg om als schaal mee te 
nemen, de andere zijn op itemniveau geanalyseerd. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat er nog steeds enkele vragen zijn met een 
inconsistent antwoordpatroon, waarbij het vooralsnog onduidelijk is of dit komt omdat zij 
door de verkeerde instelling zijn aangeschreven, of dat de respondent 'fout' heeft 
geantwoord. Een centrale registratie zou dit probleem oplossen. Verder lijkt de kwaliteit 
van de gegevens goed, gezien het geringe aantal missende waarden en de robuustheid 
van de factoranalyse. Ook blijkt uit de resultatenparagraaf dat betekenisvolle significante 
verbanden worden gevonden, zoals tussen rapportcijfer en ervaren gezondheid, en 
tussen ervaren problemen en andere ervaringen. 
 
Resultaten 

Militair invaliditeitspensioen 

Hoewel problemen met het aanvragen van een militair invaliditeitspensioen (MIP) formeel 
niet tot de CQIv behoort - de LZV is hier niet verantwoordelijk voor - wordt daar wel naar 
gevraagd, omdat uit de focusgroepen bleek dat dit vaak een belangrijk onderdeel is van 
de ervaringen met de zorg voor veteranen. Net als in de pilot had ongeveer de helft een 
groot probleem met het aanvragen van een pensioen. Het effect van een verbeterde 
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begeleiding door het ABP valt uit deze resultaten (nog) niet af te lezen. Het verschil 
tussen degenen die al langer dan 2 jaar bij het CAP bekend zijn en degenen die recenter 
zijn aangemeld, is nihil. Wel blijkt dat ruim 40% (ook) hulp heeft gekregen van een 
zorgcoördinator van de Basis of ABP. Een vergelijking met de pilot is echter niet mogelijk, 
omdat in de eerste versie van de CQIv niet apart naar een zorgcoördinator werd 
gevraagd.  
 
Uit univariate analyses bleek dat er een samenhang bestaat tussen de aanvraag van een 
MIP en uitkomsten op de CQIv. Degenen die een MIP aanvraag hebben gedaan, melden 
een slechtere lichamelijke en psychische gezondheid, en een slechter functioneren. 
Verder ervaren zij vaker een probleem bij de verwijzing en bij de toegankelijkheid van de 
zorg, en scoren zij lager op de bejegening door behandelaars of begeleiders. Er wordt 
geen verband gevonden met het eindoordeel over de behandeling. Met een multipele 
regressieanalyse is onderzocht in hoeverre het aanvragen van een MIP en eventuele 
problemen in samenhang met andere variabelen het oordeel van de veteranen voorspelt. 
Dit blijkt in bescheiden mate het geval te zijn voor het ervaren functioneren, en de 
lichamelijke en psychische gezondheid. Degenen die een MIP hebben aangevraagd, 
scoren – zoals verwacht - op deze uitkomstmaten lager. Het verband is echter zwak; de 
variabelen in het regressiemodel verklaren hoogstens 20% van de variantie. De invloed 
van problemen met het aanvragen van een MIP op deze uitkomstmaten is vrijwel nihil. 
Hoewel verwacht is er geen verband tussen het aanvragen van een MIP en het 
eindoordeel over de behandeling gevonden. Blijkbaar worden MIP en behandeling voor 
een belangrijk deel onafhankelijk van elkaar door de veteranen beoordeeld. 
 
Inventarisatie van eventuele problemen in het dagelijks leven 

In de voorbereiding op de pilot werd in de indertijd gehouden focusgroepen benadrukt 
dat het noodzakelijk is, een goede inventarisatie van eventuele problemen in het 
dagelijks leven te maken, wanneer een veteraan bij het LZV is aangemeld. Dat kan al 
snel na aanmelding bij het CAP in de 1e lijn15 (de Basis), of anders na doorverwijzing naar 
de 2e lijn. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo'n inventarisatie wordt gemaakt. Driekwart 
van de veteranen is gevraagd naar problemen met slapen en dromen, en twee derde 
naar problemen in de omgang met partner en kinderen, en sociale contacten. 
Daarentegen komen problemen met seksualiteit en intimiteit bij slechts een derde aan de 
orde. Voor de rest was het fifty-fifty. Opvallend is dat in de 1e lijn over de gehele linie 
minder vaak mogelijke problemen worden geïnventariseerd. Verwacht had kunnen 
worden dat in de 1e lijn juist meer aandacht zou zijn geschonken aan het 
maatschappelijk functioneren van de veteraan, zoals middelenmisbruik, financiële 
problemen en dagbesteding, vaak de eerste redenen tot aanmelden. Aan de 
leeftijdsopbouw is te zien dat er door de tijd heen wel een toename is van aandacht voor 
mogelijke problemen. Bij de jongste veteranen is daar het vaakst naar gevraagd, bij de 
oudste het minste vaak. In de multipele regressieanalyses bleek dat aandacht voor 
levensgebieden mede voorspellend is voor het uiteindelijke oordeel over de behandeling 
en het oordeel over de ervaren lichamelijke gezondheid. In het laatste geval voorspelt 
het model maar een beperkt deel van de variantie, terwijl voor het rapportcijfer de 
voorspellende waarde aanzienlijk is. Samen met de andere variabelen in het model is 
aandacht voor mogelijke problemen op levensgebieden een factor die het uiteindelijke 

                                                
15 Per januari 2014 is een nieuwe indeling in de GGZ van kracht geworden , waarin de 1e en 2e lijn hebben 

plaatsgemaakt voor (generalistische) Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. In dit rapport, dat in 2013 werd 
uitgevoerd, wordt nog de 'oude' indeling aangehouden. 
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oordeel van de veteraan bepaalt en dat het daarmee een belangrijk onderdeel van de 
behandeling of begeleiding vormt. 
 
Verwijzingen 

Zoals te verwachten vinden de meeste verwijzingen, ruim de helft, vanuit de 1e lijn 
plaats, waarvan de helft binnen de 1e lijn. Ongeveer een vijfde stroomt van buiten in, 
bijvoorbeeld via de huisarts, meest naar de 1e lijn. Het aantal verwijzingen tussen de 
diverse typen 2e lijns zorg is gering. De 'keten' in de ketenzorg beperkt zich dus 
voornamelijk tot het plaatsen van een veteraan in de 2e lijn vanuit de Basis. Opvallend is 
daarbij dat een terugverwijzing naar de 1e lijn vanuit de 2e lijn weinig plaats vindt, in nog 
geen 5% van de gevallen. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat bij een 
verwijzing naar de 2e lijn de veteraan bij de Basis blijft ingeschreven, zodat hij daar altijd 
weer op kan terugvallen. 
 
Over het gehele responsbestand gezien, heeft ongeveer twee derde van de respondenten 
geen problemen ervaren met de verwijzing van of naar de huidige begeleiding of 
behandeling en/of met de wachttijden. Een derde geeft zelfs aan dat er helemaal geen 
wachttijd was. Tussen de typen instellingen zitten echter wel verschillen. Opvallend is dat 
verwijzingen vanuit de 2e lijns ggz-instellingen meer problemen geven dan een verwijzing 
uit de 1e lijn. Verwijzingen naar deze ggz-instellingen levert echter niet méér problemen 
op dan verwijzingen naar de 1e lijn. Het is blijkbaar moeilijker om vanuit de ggz-
instellingen door- of terug te verwijzen. Overigens bleek, net zoals in de pilot, dat de 
overdracht tussen de instellingen in de ogen van de veteraan over de gehele linie nog te 
wensen over laat. In alle gevallen was de helft van de nieuwe begeleiders bij het eerste 
contact onvoldoende op de hoogte van de situatie en moest in bijna driekwart van de 
gevallen de veteraan veel of alles opnieuw vertellen over die situatie, iets wat door velen 
als hinderlijk wordt ervaren. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het opnieuw 
laten vertellen over de situatie een bewust onderdeel van de behandeling kan zijn. Dit 
moet dan wel duidelijk worden gemaakt aan de veteraan. De CQIv geeft geen uitsluitsel 
over de vraag of dit inderdaad is gebeurd. Bij de ontwikkeling van de CQIv werd indertijd 
in de focusgroepen wel aangegeven dat veteranen het telkens alles opnieuw moeten 
vertellen als een probleem ervaren. 
 
Bereikbaarheid van de zorg 

Ondanks diverse faciliteiten vanuit Defensie op het gebied van vervoer is het – wellicht 
mede door de verspreiding van het LZV door het land – voor de helft van de veteranen 
een klein tot groot probleem om de juiste zorg te krijgen. Vaak heeft dat te maken met 
reizen en reisafstanden. Voor een kwart is dat een groot probleem. Uit de multipele 
regressieanalyses blijkt dat de toegankelijkheid van de zorg een voorspeller is van alle 
vier uitkomstmaten. In die van de vier gevallen is het zelfs de (relatief) sterkste 
voorspeller, bij ervaren functioneren, en ervaren lichamelijke en psychische gezondheid. 
Hoewel ook hier geldt dat de voorspellende waarde van de modellen beperkt is, is dit een 
aandachtspunt, mede gezien het feit dat het overgrote deel van de veteranen een 
ambulante begeleiding of behandeling krijgt. Het zou een reden kunnen zijn dat 
veteranen zorg zoeken en ontvangen van instellingen buiten het LZV, omdat deze zorg 
voor hen toegankelijker is. 
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Oordeel over begeleiders en behandelaars 

Over de begeleiders en behandelaars zijn de veteranen (zeer) positief, al zijn er kleine 
nuanceverschillen. Aandachtig luisteren en een begrijpelijke uitleg worden het hoogst 
gewaardeerd. Dat wat vooral voor de veteraan van belang is, het begrip hebben voor de 
missie en de ervaringen daarin, scoort iets lager, maar nog steeds vindt ongeveer 
driekwart dat de begeleider of behandelaar meestal tot altijd hiervoor begrip heeft. Het 
oordeel over de bejegening is de belangrijkste voorspeller voor het eindoordeel over de 
behandeling, en voorspelt ook deels de scores op het ervaren functioneren en de 
psychische gezondheid. Bejegening is hiermee een van de aspecten van een kwalitatief 
goede behandeling of begeleiding. Behalve een algemeen positieve ervaring met een 
behandeling heeft een goede bejegening blijkbaar ook een (bescheiden) positieve invloed 
op het algemeen en psychisch functioneren van de veteraan. 
 
Betrekken van de partner 

Hoewel de invloed op het thuisfront door begeleiders wordt onderkend, wordt de partner 
weinig bij de begeleiding of behandeling betrokken, iets wat ook al in de pilot werd 
gevonden. Dat geldt voor alle instellingen. De veteranen zijn duidelijk niet tevreden over 
het betrekken van de partner en ze geven gemiddeld een onvoldoende als rapportcijfer. 
Een vijfde beoordeelt dit zelfs met de laagst mogelijke score. Op dit gebied lijkt er dus 
nog veel te winnen, zeker gezien het feit dat het betrekken van naasten voor een deel 
het eindoordeel over de behandeling of begeleiding voorspelt. 
 
Militaire of civiele zorg 

De CQIv vraagt niet naar de ervaren kwaliteit van de behandeling in een ggz-instelling, 
maar naar een aantal specifieke aspecten van die behandeling, zoals het belang dat 
wordt gehecht aan een militaire ggz en/of het samen worden behandeld met andere 
veteranen, en de inzet van ervaringsdeskundigen. Een keuze hiervoor is in zekere mate 
aanwezig. De helft van de respondenten had kunnen kiezen voor militair of civiel, en 
twee derde had kunnen kiezen voor een behandeling met andere veteranen. Uiteindelijk 
krijgen van de 243 respondenten die een behandeling in de 2e lijn ontvangen slechts 17 
respondenten die behandeling in de MGGZ. Het is wel de groep die significant vaker 
aangeeft een behandeling in de militaire ggz-instelling belangrijk te vinden. Vanwege de 
geringe aantallen kon een eventueel voorspellende waarde op de uitkomstmaten van een 
behandeling in een militaire ggz-instelling niet worden bepaald. De aanwezigheid van 
ervaringsdeskundigen en de mogelijkheid tot lotgenotencontact is beperkt tot 10 á 20% 
van de gevallen. Ook hier lijkt nog een slag te slaan.  
 
Wisseling van behandelaars 

Wanneer er sprake is van een wisseling van behandelaars, iets dat in de helft van de 
gevallen minimaal één keer is voorgekomen, is de overdracht in de ogen van de veteraan 
onvoldoende geregeld. In die gevallen is er wederom sprake van dat de helft van de 
nieuwe behandelaars niet op de hoogte van de situatie is en dat de veteraan in twee 
derde van de gevallen veel tot alles opnieuw moet vertellen. Een wisseling van 
behandelaars wordt door vrijwel iedereen als tenminste een klein probleem gezien en 
door de helft als een groot probleem.  
 
Wanneer een veteraan meerdere behandelaars tegelijkertijd heeft (een kwart van de 
gevallen), verloopt de communicatie iets beter, maar nog steeds is een derde van de 
medebehandelaars onvoldoende op de hoogte en moet er in twee derde van de gevallen 
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veel tot alles opnieuw worden verteld. Wat de samenwerking tussen meerdere 
behandelaars betreft, loopt het beter. Ze zijn in twee derde van de gevallen meestal tot 
altijd op één lijn en geven zelden tegenstrijdige informatie. Communicatie en overdracht 
zijn echter een punt van aandacht. Dit geldt overigens voor de ggz als geheel. In het CQI 
onderzoek bij ambulante ggz-cliënten bleek dat, in het geval van meerdere 
behandelaars, in bijna twee derde van de gevallen de cliënt meestal of altijd opnieuw 
alles moest vertellen aan de andere behandelaar. Maar ook hier geldt dat het opnieuw 
laten vertellen over de situatie een onderdeel van de behandeling kan zijn, wat dan 
echter goed gecommuniceerd moet worden. 
 
Nazorg 

Een klein deel van de respondenten (13%) is inmiddels uit zorg. Ruim de helft tot 
driekwart heeft afspraken gemaakt over nazorg, en wat te doen in tijden van crisis. 
 
Ervaren functioneren en gezondheid, en het rapportcijfer 

In de CQIv wordt gevraagd in hoe de veteraan zijn algemene en psychische gezondheid 
beoordeelt, en of er sprake is van een verbetering van het functioneren en het omgaan 
met de klachten. De respondenten melden in (grote) meerderheid een matige tot slechte 
algemene en psychische gezondheid, slechter dan die van vergelijkbare groepen 
(ambulante ggz-cliënten). Dit verschil is opvallend. Wellicht heeft dit te maken met de 
aard van de klachten (veel PTSS), maar dat kon in dit onderzoek niet worden getoetst. 
Ook het eigen functioneren wordt (veel) lager ingeschat dan dat van ambulante ggz-
cliënten. Daar waar ongeveer driekwart van de ggz-cliënten een verbetering in het 
functioneren en het omgaan met de klachten meldde, was dat bij de veteranen slechts 
een derde tot de helft. Opvallend daarbij was dat er geen onderscheid is tussen 
veteranen in de 1e en veteranen in de 2e lijn. De ervaren gezondheid en het functioneren 
bleek verder sterk samen te hangen met het totaaloordeel over de behandeling (het 
rapportcijfer). Er was een groot verschil tussen degenen die een verslechtering meldden 
(gemiddeld een onvoldoende) en degenen die naar eigen zeggen verbeterd waren 
(gemiddeld een acht of hoger). 
 
Uit de multipele regressieanalyses bleek ook de (relatief) sterke samenhang tussen de 
vier uitkomstmaten onderling. Ze zijn elkaars beste voorspellers. Als het functioneren 
en/of de ervaren gezondheid goed is, wordt de behandeling of begeleiding positiever 
beoordeeld. Wanneer deze variabelen uit de regressiemodellen worden gelaten, kan 
alleen het rapportcijfer voor een aanzienlijk deel (50%) worden voorspeld. Het ervaren 
functioneren en de ervaren lichamelijke en psychische gezondheid worden slechts voor 
een bescheiden deel uit de achtergrondvariabelen voorspeld (maximaal 20%). 
 
Ervaren problemen en de relatie tot de ervaringen met de zorg 

De CQIv bevat een aantal 'probleemvragen' ("Was het een probleem …."). Het betreft de 
verwijzing, wachttijden, reizen, en het krijgen van begeleiding in de eigen regio. Deze 
probleemvragen blijken sterk samen te hangen met vrijwel alle ervaringsvragen. Een 
groot probleem hangt samen met bijvoorbeeld een lager rapportcijfer, een minder 
positief oordeel over de behandelaar, slechtere ervaren gezondheid en slechter ervaren 
functioneren. Er is ook sprake van een 'stapeling' van problemen. Een vijfde van de 
respondenten geeft bij alle vragen aan dat zij een groot probleem ervaren. Ingedeeld in 
drie groepen (laag-gemiddeld-hoog) blijkt dat in de categorie 'hoog' meer dan de helft 
van de veteranen valt. Deze groep scoort het minst positief op alle ervaringsmaten, 
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rapportcijfers, gezondheid en functioneren. Wanneer deze ervaren problemen echter in 
de multipele regressieanalyses worden opgenomen, blijken zij vrijwel geen bijdrage te 
leveren aan de voorspelling van de uitkomstmaten. Alleen in het geval van de ervaren 
psychische gezondheid is het minder problemen hebben gehad met de verwijzing in 
bescheiden mate voorspellend.  
 
Vergelijking met een reguliere ambulante ggz 

Vergeleken met een reguliere ambulante ggz-populatie bleek dat de veteranen in het LZV 
gemiddeld ouder zijn en minder vaak een betaalde baan hebben. Zij scoren over de 
gehele linie (veel) slechter op ervaren functioneren en ervaren psychische gezondheid. 
Zelfs vergeleken met ambulante cliënten die veel psychische klachten melden, hebben zij 
lagere scores. Voor de lichamelijke gezondheid zijn de verschillen veel kleiner en niet 
altijd in dezelfde richting. Al met al moet worden geconstateerd dat de veteranen in het 
LZV te maken hebben met aanzienlijke problematiek. Daar staat wel tegenover dat de 
veteranen over het algemeen positiever oordelen over de bejegening door behandelaars 
en begeleiders. 
 
Vergelijking met veteranen in het Veteranen Registratie Systeem (VRS) 

Er zijn verschillen aan te wijzen tussen de samenstelling van de LZV en VRS populaties. 
De veteranen in het LZV zijn in de regel jonger, zijn vaker lager opgeleid, en hebben veel 
vaker geen betaald werk. De oudste veteranen in het LZV hebben vaker in voormalig 
Nederlands-Indië en Korea, maar minder vaak in Nieuw-Guinea gediend. Wat betreft de 
overige cohorten zijn er bij cohort 2 (meest UNIFIL) iets minder veteranen in het LZV 
aanwezig dan in het VRS. Alleen bij de veteranen die voornamelijk in voormalig 
Joegoslavië hebben gediend voor 1996 is er in de LZV sprake van een 
oververtegenwoordiging. Hier lijkt sprake te zijn van een meer kwetsbare groep. 
 

Tot slot: enkele aanbevelingen 

De CQIv is een instrument dat is ontwikkeld om de ervaringen van veteranen met de 
ontvangen zorg te meten. De CQIv is een aanvulling van de CQI voor de ambulante ggz 
en vz, en legt meer nadruk op aspecten die karakteristiek zijn voor de veteranenzorg. De 
analyses hebben aangetoond dat de CQIv kan worden aangemerkt als een bruikbaar 
instrument, met de aantekening dat sommige vragen (over CAP en 2e lijn) nog steeds 
soms onduidelijke resultaten opleveren. Ook bleek dat het respondent soms ‘vervuild’ 
was: onterecht aangeschreven veteranen en dubbelingen.  
 
Aanbeveling 
Voer toekomstige metingen uit vanuit een centraal registratiesysteem, waarin is 
opgenomen waar veteranen in behandeling of begeleiding zijn, en waardoor foute 
aanschrijvingen en dubbelingen kunnen worden voorkomen. 
 
Een opvallende bevinding was de variatie in respons tussen de instellingen en binnen de 
instellingen over de tijd, wat eventueel van invloed is op de representativiteit van de 
metingen. Het gaat hierbij deels over cliëntkenmerken, die moeilijk te beïnvloeden zijn. 
Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk op de uitvoering van de metingen. Op basis van 
de telefonische interviews zijn enkele aanbevelingen te doen voor toekomstige metingen. 
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Aanbevelingen 
• Plan de CQIv metingen ruim van te voren en geef deze metingen een plaats in de 

LZV-onderzoeksagenda. Houdt bij de planning zoveel mogelijk rekening met geplande 
onderzoeken bij LZV voorzieningen, de eventuele toekomstige VRS-metingen en de 
onderzoeken van het Veteranen instituut. 

• Reserveer als LZV voorziening personele – en financiële capaciteit voor de uitvoering 
van de meting. Stem waar mogelijk interne onderzoeken af op de LZV-
onderzoeksagenda. 

• Van belang is dat het management het belang van de CQIv metingen uitdraagt. 
Informeer de hulpverleners van de veteranen over het CQIv onderzoek en zorg dat 
het bij hen ‘leeft’. Vraag hulpverleners om bij hun cliënten het belang van de CQIv 
metingen te onderstrepen. Wellicht kunnen de media die instellingen tot hun 
beschikking hebben (nieuwsbrief, website, yammer), gebruikt worden om de CQIv 
meting aan te kondigen. 

• Overweeg of het wenselijk is om een differentiatie aan te brengen in de benadering 
van de verschillende cliënten: overweeg bijvoorbeeld of de cliënten die net in zorg 
zijn, meegenomen moeten worden in de CQIv-meting.  

 
Het bleek dat we hier te maken hebben met een kwetsbare groep die vergeleken met 
een reguliere groep ambulante ggz-cliënten slechter scoren op ervaren functioneren en 
psychische gezondheid. Kwalitatief goede zorg is voor deze groep belangrijk. Dat bleek 
ook uit de multipele regressieanalyses. Het eindoordeel over de behandeling of 
begeleiding wordt vooral bepaald door kenmerken als bejegening en aandacht voor 
eventuele problemen op levensgebieden. De bejegening wordt doorgaans als (zeer) 
positief ervaren, maar de aandacht voor levensgebieden en aandacht voor naasten 
verdient aandacht. 
 
Aanbevelingen 
• Aandacht voor eventuele problemen op levens gebieden is een vast onderdeel van de 

behandeling of begeleiding van veteranen. 
• Aandacht voor naasten is een vast onderdeel van de behandeling of begeleiding van 

veteranen. 
 
Een goede toegankelijkheid van de LZV-zorg is relatief gezien één van de beste 
voorspellers van de vier uitkomstmaten. Wachttijden, reistijden en/of beschikbaarheid 
van zorg in de eigen regio, bepalen voor een deel het oordeel en de ‘gezondheidsmaten’. 
Ook ervaren problemen met de verwijzing beïnvloeden de uitkomsten. 
 
Aanbeveling 
Streef naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van de LZV-zorg, bijvoorbeeld in het 
minimaliseren van wachttijden tussen verwijzingen. 
 
Ondanks het feit dat over het algemeen de ervaringen met het LZV positief zijn 
(bejegening door behandelaars en begeleiders wordt positiever beoordeeld dan in een 
reguliere ambulante ggz-populatie), is er ook een subgroep die negatiever scoort. Bijna 
een vijfde geeft een onvoldoende voor de behandeling of begeleiding, en een tiende zou 
de instelling niet bij anderen aanbevelen. Er is ook een verband tussen de 
‘probleemvragen’ en het rapportcijfer en de ‘gezondheidsmaten’. Er is dus een 
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(waarschijnlijk kwetsbaarder) subgroep waarmee het minder goed gaat en die meer 
problemen ervaart. 
 
Aanbeveling 
Probeer groepen veteranen die meer problemen ervaren en naar eigen oordeel minder 
functioneren en minder tevreden zijn met de behandeling te identificeren. 
 

Vervolgonderzoek 

Het oordeel over de mate waarin partners bij de begeleiding of behandeling worden 
betrokken wordt minder positief beoordeeld. In het momenteel lopende onderzoek bij 
een steekproef van 6000 veteranen die zijn ingeschreven in het Veteranen Registratie 
Systeem, is aan een deel van hen een open vraag voorgelegd: "Welke wensen hebben 
naasten van veteranen volgens u wat betreft aandacht vanuit Defensie of aandacht 
vanuit de professionele ondersteuning of hulpverlening?" De antwoorden op deze vraag 
kunnen wellicht de basis kan vormen voor vervolgonderzoek onder de partners van 
veteranen. 
 
Uit de vergelijking met de veteranen in het VRS kwam naar voren dat degenen die in het 
LZV worden behandeld op een aantal punten afwijken van de ‘gemiddelde’ veteraan, 
zoals op opleidingsniveau en het hebben van betaald werk. Ook was er een verband met 
uitzendingen. Dit zijn dus mogelijke risicofactoren. In het VRS onderzoek wordt 
onderzocht in hoeverre deze risicofactoren ook bij een populatie die niet in behandeling is 
invloed hebben op welbevinden (kwaliteit van leven) en behoefte aan ondersteuning.  
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Bijlage 1  Consumer Quality Index veteranen 
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Algemene informatie 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV). Alle gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden 
verwerkt. 
 
Wat is het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen?  
Het LZV is een samenwerkingsverband van instellingen die hulp, behandeling of 
ondersteuning bieden aan veteranen, hun partners en gezinnen. Het gaat hierbij 
om hulp en ondersteuning waarbij rekening gehouden wordt met de speciale 
positie van veteranen. Aanmelden gebeurt via het Centraal Aanmeldingspunt van 
het Veteraneninstituut (CAP). Daarna wordt bekeken of er ondersteuning door de 
geestelijke verzorging of het maatschappelijk werk moet worden gegeven, en of 
het nodig is om door te verwijzen naar een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg (ggz). Dit kan zowel een militaire ggz-instelling als een civiele 
ggz-instelling zijn. 
 
Over het woordgebruik in de vragenlijst 
Soms worden verschillende woorden voor hetzelfde begrip gebruikt. Om de 
vragenlijst overzichtelijk te houden, hebben we voor een beperkt aantal 
omschrijvingen gekozen. 
 
• Naaste: Hiermee wordt bedoeld een familielid (bv.: vader, moeder, broer, 

zus, kind), een goede vriend of een belangrijke andere persoon uit uw 
omgeving, zoals een buurman. 

• Begeleider: Hiermee wordt een grote groep hulpverleners en ondersteuners 
bedoeld, zoals hulpverlener, behandelaar, therapeut, geestelijk verzorger, 
maatschappelijk werker, psychiater, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige 
of psycholoog. Als u te maken hebt met een team van behandelaars of 
begeleiders, dan bedoelen we degene met wie u het meest contact heeft. 

• Begeleiding: Behandeling, begeleiding of ondersteuning door een 
psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, zorgcoördinator, 
casemanager, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige of geestelijk verzorger. 

• Instelling: Hiermee wordt bedoeld instellingen voor maatschappelijk werk of 
geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen die geestelijke verzorging 
bieden. 

• Is of was, en krijgt of kreeg: Deze vragenlijst is bedoeld voor veteranen 
die nog behandeling of begeleiding ontvangen, én voor veteranen van wie de 
behandeling inmiddels gestopt is. De vragen zijn in de tegenwoordige tijd 
gesteld, maar waar 'is' en 'krijgt' staat, kan ook 'was' of 'kreeg' gelezen 
worden. 

• Hem of haar: Tot slot wordt er in de gehele tekst over ‘hem’ gesproken, u 
kunt dit lezen als ‘hem/haar’. 
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Instructies voor het invullen van deze vragenlijst 
 
Beantwoord de vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van het 
antwoord staat. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij die 
vragen staat dan aangegeven dat u meerdere vakjes kunt aankruisen. 
 
Het is ook mogelijk dat bepaalde vragen op u niet van toepassing zijn. In de lijst 
wordt dan met een pijl aangegeven welke vragen u kunt overslaan en met welke 
vraag u kunt verdergaan, bijvoorbeeld: 
 
 Nee 
 Ja   ga verder met vraag 10 
 
Stel dat u vakje 'Ja' heeft aangekruist, terwijl u eigenlijk 'Nee' had willen 
aankruisen. Dat kunt u dit als volgt verbeteren: 
 
 Nee 
 Ja   
 
De meeste vragen gaan over de afgelopen 12 maanden. Het kan zijn dat uw 
behandeling of begeleiding korter dan 12 maanden duurt of heeft geduurd. U 
kunt de vraag dan beantwoorden voor deze periode. 
 
Beantwoord de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. 
 
Na het invullen kunt u de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop. U hoeft geen postzegel te plakken.  
 
© 2011 Trimbos-instituut 
 B. van Wijngaarden 
 D. Meije 
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DE MISSIE(S) 
De missies waaraan u heeft deelgenomen. 
 

1. Aan welke missie(s)/militaire operatie(s) heeft u deelgenomen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Tweede Wereldoorlog  
 Nederlands-Indië 
 Korea 
 Nieuw Guinea 
 Midden-Oosten (Israël, Egypte, Libanon, Irak) 
 Afrika (Congo, Namibië, Angola, Mozambique, Uganda/Rwanda, Goma, 

Eritrea/Ethiopië, Sudan, Tsjaad, Liberia) 
 Europa (voormalig Joegoslavië) 
 Europa (Griekenland, Moldavië, Cyprus, Georgië) 
 Azië (India, Pakistan, Afghanistan) 
 Haïti 
 Anders, namelijk: …………………………………………………………………………. 

 
 
2. In welk jaar is uw (laatste) missie beëindigd? 

(jaar invullen) 

  □□□□ 
 
 
VOORAF 
Sommige veteranen, die hulp zoeken, geven aan dat zij problemen hebben met 
het aanvragen van een Militair Invaliditeitspensioen en bij hun contacten met 
instanties als het ABP en UWV. Deze vragenlijst gaat in principe niet over deze 
instanties, omdat zij buiten het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) 
vallen. Maar omdat het voor u misschien belangrijk is, vragen wij u wel om aan 
te geven of u dergelijke problemen heeft gehad en of u daarbij hulp heeft gehad. 
 
3. Heeft u een Militair Invaliditeitspensioen aangevraagd? 

 
 Nee  ga verder met vraag 8 
 Ja 

 
 
4. Was het aanvragen van een Militair Invaliditeitspensioen een 

probleem voor u? 
 

 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 
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5. Heeft u hulp gekregen bij het aanvragen van een Militair 
Invaliditeitspensioen? 

 
 Nee  ga verder met vraag 8 
 Ja 

 
 
6. Wie heeft u hierbij geholpen (meerdere antwoorden mogelijk)?  
 

 Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) 
 Maatschappelijk werker 
 Zorgcoördinator of casemanager de Basis/ABP 
 Collega veteraan 
 Veteranen Instituut 
 Huisarts 
 Anders, namelijk ……………………………………………………………………….… 

 
 
7. Welk cijfer geeft u aan de hulp die u gekregen heeft. 

Een 0 betekent heel erg slecht, een 10 betekent uitstekend. 
 

 0 heel erg slecht 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 uitstekend 

 
 
  



96 
 

INVENTARISATIE VAN DE PROBLEMATIEK 
Veteranen die hulp zoeken, vinden het belangrijk dat er uitgebreid aandacht 
wordt besteed aan eventuele problemen in hun dagelijks leven. Met de volgende 
vragen willen we nagaan of dat ook bij u is gebeurd. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
gebeurd na aanmelding bij het Centraal Aanmeldingspunt of tijdens uw 
behandeling of begeleiding. 
 
 
8. Is er toen u hulp zocht aandacht besteed aan: 
 Nee Ja 
• eventuele problemen in de omgang met uw partner, kinderen 

en naasten? 
    

• eventuele problemen met intimiteit en seksualiteit?     
• eventuele problemen rondom slapen en dromen?     
• eventuele problemen met uw sociale contacten?     
• eventuele problemen met uw medicijngebruik, waaronder 

slaapmiddelen? 
    

• eventuele problemen op het gebied van financiën, zoals 
schulden? 

    

• eventuele problemen op het gebied van drugs en/of 
drankgebruik? 

    

• eventuele problemen op het gebied van uw dagbesteding (werk, 
studie of hobby)? 

    

 
 
AANMELDING BIJ HET CAP/DE BASIS/HET VETERANENINSTITUUT IN 
DOORN 
Als u begeleiding krijgt van een instelling van het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen wordt u ook aangemeld bij het Centraal Aanmeldingspunt (CAP), ook 
wel bekend als de Basis of het Veteraneninstituut (VI) in Doorn. Deze vragen 
gaan over deze aanmelding. 
 
 
9. Bent u aangemeld bij het CAP/de Basis/het VI in Doorn? 

 
 Nee  ga verder met vraag 13 
 Ja 
 Weet ik niet  ga verder met vraag 13 

 
 
10. Wie heeft het initiatief genomen om contact te zoeken met het 

CAP/de Basis/het VI in Doorn? 
 

 Ik zelf 
 Mijn partner 
 Een naaste 
 Een andere veteraan 
 Mijn huisarts 
 Een andere hulpverlener 
 Anders, namelijk ………………………………………………….… 
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11. Wanneer bent u aangemeld bij het CAP/de Basis/het VI in Doorn? 
 

 Korter dan 3 maanden geleden 
 3 tot 6 maanden geleden 
 6 tot 12 maanden geleden 
 1 tot 2 jaar geleden 
 Langer dan 2 jaar geleden 

 
 
12. Heeft u een vaste contactpersoon bij het CAP/de Basis/het VI in 

Doorn? 
 Nee 
 Ja 

 
 

DE VERWIJZING NAAR UW HUIDIGE INSTELLING 
De instellingen die deel uitmaken van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 
hebben afgesproken om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, zodat de 
overgang van de ene naar de andere instelling zo soepel mogelijk verloopt. 
Bijvoorbeeld de overgang van maatschappelijk werk naar een ggz-instelling. 
De volgende vragen gaan over de verwijzing naar de instelling van waaruit u op 
dit moment begeleiding ontvangt (ook invullen als uw behandeling inmiddels is 
gestopt). 
 
 
13. Van wie krijgt u op dit moment uw begeleiding? 

(Slechts één antwoord mogelijk: als u op dit moment vanuit meerdere 
instanties begeleiding krijgt, kruist u de voor u meest belangrijke instantie 
aan) 
 
 Geestelijke Verzorging Defensie 
 De Basis (maatschappelijk werk) 
 Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie 
 Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (Reinier van Arkel) 
 GGZ Drenthe 
 GGZ Noord-Holland-Noord 
 PsyQ Heerlen (Mondriaan) 
 Militaire ggz (MGGZ) 
 PsyQ Psychotrauma Lentis 
 GGNet 
 GGZ Westelijk Noord-Brabant 
 Centrum '45 
 Sinai Centrum 
 Centrum Maliebaan 
 De Waag 
 VIBU 
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14. Wat voor soort begeleiding krijgt u hier? 
 

 Ondersteuning door de geestelijke verzorging 
 Begeleiding door het maatschappelijk werk 
 Ambulante behandeling (geen opname) 
 Deeltijd- of dagbehandeling 
 Klinische behandeling (opname) 
 Anders, namelijk ………………………………………………….… 

 
 

15. Was de wachttijd voor uw huidige instelling een probleem voor u? 
 

 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 
 Niet van toepassing, ik hoefde niet te wachten 
 
 

16. Wie heeft u verwezen naar de instelling waar u nu begeleid wordt? 
 Ik ben verwezen door: 
 

 Het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) 
 Geestelijke Verzorging Defensie 
 De Basis (maatschappelijk werk) 
 Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie 
 Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (Reinier van Arkel) 
 GGZ Drenthe 
 GGZ Noord-Holland-Noord 
 PsyQ Heerlen (Mondriaan) 
 Militaire ggz (MGGZ) 
 PsyQ Psychotrauma Lentis 
 GGNet 
 GGZ Westelijk Noord-Brabant 
 Centrum '45 
 Sinai Centrum 
 Centrum Maliebaan 
 De Waag 
 VIBU 
 Mijn huisarts 
 Anders, een instelling die niet in het bovenstaande rijtje staat, 
 namelijk: …………………………………………………………….. 
 Niet van toepassing, ik ben niet verwezen  ga verder met vraag 21 
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17. Wat voor soort begeleiding kreeg u bij de instelling die u verwezen 
heeft? 

 
 Ondersteuning door de geestelijke verzorging 
 Begeleiding door het maatschappelijk werk 
 Ambulante behandeling (geen opname) 
 Deeltijd- of dagbehandeling 
 Klinische behandeling (opname) 
 Anders, namelijk ………………………………………………….… 

 
 
18. Was de verwijzing naar uw huidige instelling een probleem voor u? 
 

 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 

 
 
19. Was uw huidige begeleider bij het eerste contact voldoende op de 

hoogte van uw situatie? 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
20. Hoeveel moest u uw huidige begeleider opnieuw vertellen over uw 

situatie? 
 

 Niets 
 Weinig 
  Veel 
  Alles 
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Sommige veteranen zijn in de afgelopen 12 maanden naar meer dan één 
instelling verwezen. 
 
21. Van welke instellingen heeft u in de afgelopen 12 maanden 

begeleiding gekregen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk). 
 

 Geestelijke Verzorging Defensie 
 De Basis (maatschappelijk werk) 
 Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie 
 Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (Reinier van Arkel) 
 GGZ Drenthe 
 GGZ Noord-Holland-Noord 
 PsyQ Heerlen (Mondriaan) 
 Militaire ggz (MGGZ) 
 PsyQ Psychotrauma Lentis 
 GGNet 
 GGZ Westelijk Noord-Brabant 
 Centrum '45 
 Sinai Centrum 
 Centrum Maliebaan 
 De Waag 
 VIBU 
 Mijn huisarts 
 Anders, een instelling die niet in het bovenstaande rijtje staat, 
 namelijk: ………………………………………………. 

 
 
UW HUIDIGE BEGELEIDING: BEREIKBAARHEID 
De rest van de vragen in deze lijst gaan weer over uw huidige begeleiding. Als u 
nu geen begeleiding meer krijgt, gaat het over de begeleiding die u het laatst 
heeft gekregen. 
 
Het LZV probeert de begeleiding zo dicht mogelijk bij de veteraan aan te bieden. 
De volgende vragen gaan daarom over de bereikbaarheid van uw begeleiding. 
 
 
22. Is het een probleem voor u om naar uw begeleider te reizen (denk 

aan reistijd, reiskosten of soort vervoer)? 
 
 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 
 
 

23. Is het een probleem voor u om in uw regio de begeleiding te krijgen 
die u nodig heeft?  
 
 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 
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UW HUIDIGE BEGELEIDER 
De volgende vragen gaan over uw huidige begeleider. Het betreft zowel de 
omgang met uw begeleider als de deskundigheid van uw begeleider.  
 
24. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
25. Luistert uw begeleider aandachtig naar u? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
26. Neemt uw begeleider u serieus? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
27. Begrijpt uw begeleider voldoende van de specifieke kenmerken van 

uw missie(s) en de mogelijke gevolgen daarvan? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 
 

28. Begrijpt uw begeleider voldoende van wat u heeft meegemaakt 
tijdens uw missie(s)? 

 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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29. Begrijpt uw begeleider hoe belangrijk kameraadschap en het contact 
met lotgenoten kan zijn? 

 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
30. Legt uw begeleider dingen op een begrijpelijke manier uit? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
31. Begrijpt uw begeleider wat voor invloed uw problemen hebben op 

het leven van uw partner, kinderen of naasten? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik heb geen (contact met) partner, kinderen of 

naasten  ga verder met vraag 35 
 
 
DE BEGELEIDING VAN UW PARTNER, KINDEREN EN/OF NAASTEN 
Als een veteraan een partner en/of kinderen heeft, worden deze in principe bij de 
begeleiding betrokken. In de volgende vragen willen wij nagaan of dat ook in uw 
geval gebeurt. 
 
 
32. Worden uw partner, kinderen en/of naasten bij uw begeleiding 

betrokken? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
33. Krijgen uw partner, kinderen en/of naasten zelf ook ondersteuning 

of hulp van de instelling?  
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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34. Welk cijfer geeft u aan de wijze waarop uw partner, kinderen en/of 
naasten bij uw begeleiding worden betrokken?  
Een 0 betekent heel erg slecht, een 10 betekent uitstekend. 

 
 0 heel erg slecht 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 uitstekend 

 
 
DE BEHANDELING IN EEN INSTELLING VOOR GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG 
De voorafgaande vragen hadden betrekking op alle onderdelen van het Landelijk 
Zorgsysteem voor veteranen, zowel geestelijke verzorging als maatschappelijk 
werk en (gespecialiseerde) ggz- en verslavingszorg. Sommige veteranen krijgen 
alleen begeleiding vanuit de Basis, de Geestelijke Verzorging, of het 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie. Andere veteranen ontvangen (ook) 
begeleiding vanuit andere instellingen. De volgende vragen zijn voor deze 
veteranen bedoeld. 

 
35. Krijgt u alleen begeleiding van: 

- Geestelijke Verzorging Defensie,  
- de Basis, 
- of het Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie? 

 
 Ja  ga verder met vraag 46 
 Nee 

 
 
36. Vindt u het belangrijk om samen met andere veteranen behandeld te 

worden? 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
37. Kunt u kiezen of u samen met andere veteranen wordt behandeld? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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38. Kon u kiezen voor behandeling in een militaire instelling of een 
'burger'-instelling? 

 
 Nee 
 Ja 

 
 
39. Vindt u het belangrijk om in een militaire instelling behandeld te 

worden? 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
40. Kunt u bij uw instelling ondersteuning krijgen van een 

ervaringsdeskundige medewerker? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
41. Wijst uw behandelaar u op lotgenotencontact buiten deze instelling? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
42. Hoe vaak heeft u te maken met wisselende behandelaars in deze 

instelling?  
 

 Nooit  ga verder met vraag 46 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
43. Is het een probleem voor u om te wisselen van behandelaar? 
 

 Een groot probleem 
 Een klein probleem 
 Geen probleem 
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44. Is een nieuwe behandelaar bij het eerste contact voldoende op de 
hoogte van uw situatie? 

 
 Nee 
 Ja 

 
 
45. Hoeveel moet u een nieuwe behandelaar opnieuw vertellen over uw 

situatie? 
 

 Niets 
 Weinig 
  Veel 
  Alles 

 
 
INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN BEGELEIDERS 
Het is mogelijk dat u nu ook begeleiding krijgt bij een andere instelling. De 
volgende vragen gaan over de samenwerking tussen de behandelaars of 
begeleiders van die verschillende instellingen. Het gaat hier niet om de 
ervaringen die u heeft met ARBO-artsen, verzekeringsartsen en dergelijke, die 
bijvoorbeeld keuringen bij u afnemen, maar van wie u verder geen hulp 
ontvangt. 
 
46. Krijgt u ook begeleiding vanuit een andere instelling? 
 

 Nee  ga verder met vraag 52 
 Ja 

 
 
47. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over 

u met andere hulpverlener(s) te delen? 
 

 Nee  
 Ja, eenmalig 
 Ja, verschillende keren 

 
 
48. Is uw andere hulpverlener bij het eerste contact voldoende op de 

hoogte van uw situatie? 
 

 Nee 
 Ja 
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49. Hoeveel moet u uw andere hulpverlener(s) opnieuw vertellen over 
uw situatie? 

 
 Niets 
 Weinig 
  Veel 
  Alles 

 
 
50. Zitten uw begeleider en de andere hulpverlener(s) op één lijn als het 

gaat over de beste aanpak van uw klachten? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 

 
 
51. Geven uw begeleider en de andere hulpverlener(s) u tegenstrijdige 

informatie? 
 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 

 
 
TERUGKEER OF VERERGERING UW VAN KLACHTEN 
De volgende vragen gaan over de mogelijkheid dat uw klachten terugkeren nadat 
uw begeleiding is beëindigd, of dat uw klachten verergeren. Zijn er over dit soort 
situaties afspraken met u gemaakt? 
 
 
52. Is uw begeleiding inmiddels afgerond? 
 

 Nee  ga verder met vraag 54 
 Ja 

 
 
53. Zijn er afspraken gemaakt over nazorg, bijvoorbeeld een aantal 

vervolgcontacten of dat uw begeleider weer contact met u opneemt? 
 

 Nee  
 Ja 
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54. Zijn er afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten 
terugkomen of verergeren? 

 
 Nee  
 Ja 

 
 
55. Weet u met wie u contact kunt opnemen als het thuis tijdelijk niet 

meer gaat? 
 

 Nee  
 Ja 

 
 
OORDEEL OVER DE HUIDIGE BEGELEIDING 
De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel over de begeleiding die u 
heeft ontvangen en de effecten van de begeleiding. 
 
 
56. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu 

functioneert? 
 
 Veel minder goed 
 Iets minder goed 
 Ongeveer hetzelfde 
 Een beetje beter 
 Veel beter 

 
 
57. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw 

klachten? Het gaat nu:  
 

 Veel minder goed 
 Iets minder goed 
 Ongeveer hetzelfde 
 Een beetje beter 
 Veel beter 

 
 
58. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw 

klachten omgaat? 
 

 Veel minder goed 
 Iets minder goed 
 Ongeveer hetzelfde 
 Een beetje beter 
 Veel beter 
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59. Zou u deze instelling bij anderen aanbevelen? 
 

 Beslist niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Waarschijnlijk wel 
 Beslist wel 

 
 
60. Welk cijfer geeft u aan uw begeleiding?  

Een 0 betekent heel erg slecht, een 10 betekent uitstekend. 
 

 0 heel erg slecht 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 uitstekend 

 
OVER UZELF 
Ten slotte nog enkele vragen over uzelf. 
 
61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
 

 Slecht 
 Matig 
 Goed 
 Zeer goed 
 Uitstekend 

 
 
62. Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? 
 

 Slecht 
 Matig 
 Goed 
 Zeer goed 
 Uitstekend 

 
 
63. Bent u een man of een vrouw? 

 
 Man 
 Vrouw 
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64. Wat is uw leeftijd? 
 

 18 t/m 24 jaar 
 25 t/m 34 jaar 
 35 t/m 44 jaar 
 45 t/m 54 jaar 
 55 t/m 64 jaar 
 65 t/m 74 jaar  
 75 jaar of ouder 

 
 
65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met 

een diploma of getuigschrift) 
 

 Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) 
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, 

VMBO) 
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-

kort, VMBO-t) 
 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals 

MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 
 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals 

HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
 Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs) 
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
 Anders, namelijk ……………………………………….. 
 (a.u.b. in blokletters) 

 
66. Heeft u op dit moment een betaalde baan? 

 
 Nee 
 Ja 

 
 
67. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 
 

 Nee  einde vragenlijst 
 Ja  

 
68. Hoe heeft die persoon u geholpen? (U mag meer dan één vakje 

aankruisen) 
 

 Heeft de vragen voorgelezen 
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
 Heeft op een andere manier geholpen, namelijk  
 _____________________________ (a.u.b. in blokletters) 
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We willen de vragenlijst blijven verbeteren. We horen dan ook graag wat 
u van de vragenlijst vindt. Mist u iets in deze vragenlijst? Of heeft u nog 
opmerkingen of tips? Dan kunt u dat hieronder opschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
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Bijlage 2 Brief en antwoordkaart voor deelnemende 
cliënten 

 
DATUM 
 
Geachte <NAAM>, 
 
Sinds 2007 werkt een aantal instellingen samen in het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV). Het gaat om geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en 
geestelijke gezondheidszorg, zowel militair als civiel. In het LZV wordt rekening 
gehouden met de speciale positie die veteranen innemen, en datgene wat zij op 
uitzending hebben meegemaakt. De bedoeling is dat hierdoor betere hulp wordt gegeven 
aan veteranen, hun partners en/of gezinnen, vergeleken met de reguliere zorg. 
 
De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) laat dit jaar onderzoek uitvoeren 
naar de ervaringen van veteranen met de geboden zorg in het LZV. De RZO is een 
onafhankelijke raad die toezicht houdt op het LZV. De RZO let vooral op de manier 
waarop de instellingen van het LZV met elkaar samenwerken om de beste zorg aan 
veteranen te leveren. 
 
De reden waarom u deze brief heeft gekregen, is dat u cliënt bent (of bent geweest) van 
onze instelling, < NAAM INSTELLING>, die ook deel uitmaakt van het LZV. De RZO is 
geïnteresseerd in hoe u de door ons geboden zorg ervaart, en wil graag weten of onze 
hulp aan veteranen inderdaad van goede kwaliteit is. Om dat te bepalen, zijn uw 
ervaringen (en die van andere veteranen) met onze hulpverlening van groot belang. Wij 
willen u dan ook vragen om deel te nemen aan een onderzoek naar uw ervaringen met 
de zorg die u heeft ontvangen. Ook de andere instellingen in het LZV zullen dit aan hun 
veteranen vragen. Een deel van de LZV-instellingen heeft voor de zomervakantie al een 
brief met een vooraankondiging over dit onderzoek verzonden. Nu start het onderzoek 
daadwerkelijk. 
 
We willen alleen veteranen vragen die nu bij ons in behandeling zijn of niet langer dan 6 
maanden geleden in behandeling zijn geweest. Vandaar ter controle eerst een vraag 
vooraf:  
 
Heeft u in de afgelopen 6 maanden tenminste één contact gehad met één of meerdere 
behandelaars van onze instelling (<NAAM INSTELLING>)? 
 
Als het antwoord 'nee' is, dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld. Zou u dat dan op 
het bijgevoegde portvrij antwoordkaartje willen aankruisen en het kaartje terugsturen? U 
wordt dan niet meer lastig gevallen met herinneringsbrieven. 
 
Voor het meten van uw ervaringen en die van uw medeveteranen is een vragenlijst 
ontwikkeld, de ‘Consumer Quality Index’ (CQ Index). Het Trimbos-instituut heeft de CQ 
Index ontwikkeld, samen met 25 veteranen die zelf ook hulp of ondersteuning van het 
LZV krijgen. De CQ Index bevat dus vragen die veteranen zelf belangrijk vinden om te 
stellen. 
 
De vragen van de CQ Index gaan onder meer over: hoe uw behandelaar met u omgaat, 
of uw behandelaar zich kan inleven in uw ervaringen als veteraan, en hoe de 
samenwerking tussen hulpverleners is. Er wordt niet gevraagd naar uw klachten of 
persoonlijke omstandigheden. De resultaten worden anoniem gebruikt voor het 
verbeteren van onze hulpverlening, voor u en voor veteranen die na u zullen komen.  
Het blijkt dat een deel van de veteranen problemen heeft met het aanvragen van een 
Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en met het ABP en UVW. Hoewel wij begrijpen dat dit 
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heel vervelend kan zijn, wordt hierop in de CQ Index niet ingegaan, omdat het ABP en 
UWV niet onder het LZV vallen. We vragen alleen of u dergelijke problemen ook heeft 
gehad, en of u daarbij ondersteuning heeft gekregen. 
 
Vanwege de privacy doen wij dit onderzoek niet zelf. Hiervoor is het Trimbos-instituut 
ingeschakeld, een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg.  
 
In dit onderzoek is uw anonimiteit volledig gegarandeerd. Het Trimbos-instituut krijgt de 
onderzoeksgegevens op een codenummer, dat voor het Trimbos-instituut niet herleidbaar 
is tot personen. Op hun beurt krijgen onze hulpverleners geen inzage in uw antwoorden 
en de rapportage zal niet terug te leiden zijn naar individuele personen. Voor het 
garanderen van de privacy is een privacyprotocol opgesteld. 
 
Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw 
behandeling. U kunt meedoen door de CQ Index via internet in te vullen. Op een 
beveiligde internetlink kunt u inloggen met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord: 
 
Inloggen op: http://idm.trimbos.nl/cq 
Gebruikersnaam: <GEBRUIKERSNAAM> 
Wachtwoord: <WACHTWOORD> 
 
Wilt u liever een papieren vragenlijst, dan kunt u dat aangeven op het bijgevoegde 
antwoordkaartje en dat aan ons terugsturen. 
 
Als u niet met dit onderzoek mee wilt doen, kunt u dat aangeven op het antwoordkaartje 
en dat aan ons terugsturen. U wordt dan niet meer lastig gevallen met 
herinneringsbrieven. 
 
Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met iemand van onze 
organisatie: <NAAM EN TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON INSTELLING> 
 
Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met het Trimbos-instituut:  
Daniëlle Meije 
Telefoon: 030-2959321 
Email: dmeije@trimbos.nl 
 
 
Door het Landelijk Zorgsysteem Veteranen wordt geprobeerd om de zorgverlening op 
een zo hoog mogelijk peil te brengen. Daar is veel informatie voor nodig. De groep 
veteranen die bekend is bij de hulpverlenende instanties is niet zo groot. Het kan daarom 
zijn dat u vaker wordt benaderd om mee te werken aan een onderzoek. Wij vragen 
daarvoor begrip en hopen dat u mee wilt blijven meewerken om de kwaliteit van de 
zorgverlening te helpen verhogen, in het belang van u zelf en van uw collega-veteranen. 
De CQ Index hoeft u maar één keer in te vullen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
NAAM EN FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER INSTELLING 
 
 
  

http://idm.trimbos.nl/cq
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<respondentcode> 

 

Antwoordkaart 
 

Deze antwoordkaart kunt u terugsturen als de vragenlijst niet voor u 
bedoeld is, als u niet aan het onderzoek wil deelnemen of als u hem twee 
keer heeft ontvangen. U kunt dat hieronder aangeven. Wij zullen u dan niet 
meer lastig vallen met herinneringsbrieven. 

 

U kunt dit kaartje ook gebruiken voor de aanvraag van een papieren 
vragenlijst, bijvoorbeeld als u geen toegang hebt tot het internet. 

 

 Deze vragenlijst is niet voor mij bedoeld 

 Ik wil niet aan dit onderzoek deelnemen 

 Ik heb deze vragenlijst twee keer ontvangen 

 

 Ik wil liever een papieren vragenlijst ontvangen 

 

NB: Het kan voorkomen dat de door u ingevulde kaart en onze 
eerstvolgende mailing elkaar kruisen, waardoor u dan alsnog een 
herinnering krijgt. Die kunt u dan als niet verzonden beschouwen. 
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Bijlage 3 Procedure bij het zelf afnemen van de 
vragenlijst 

D. Meije, B. van Wijngaarden Trimbos-instituut 
 
Gezien de bezwaren die vanuit privacyoverwegingen bestaan tegen het aanleveren van 
namen- en adresbestanden aan het Trimbos-instituut wordt voorgesteld de 
dataverzameling vanuit de instellingen zelf te verzorgen, onder toezicht van een 
vertegenwoordiger van het Trimbos-instituut. Deze draagt er zorg voor dat de 
dataverzameling plaatsvindt conform de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut. Door het 
zelf versturen van de vragenlijsten blijven de persoonsgegevens gegevens van de 
veteranen binnen de eigen instellingen en heeft het Trimbos-instituut alleen de 
beschikking over geanonimiseerde codenummers. 
 
In deze notitie wordt aangegeven op welke wijze de dataverzameling zal kunnen 
plaatsvinden. Hierbij wordt een aantal algemene regels geformuleerd, zodat de 
dataverzameling overal op een zo gestandaardiseerd mogelijke wijze kan worden 
uitgevoerd. Gezien de soms grote verschillen in aantallen veteranen in zorg (variërend 
van één tot honderden), zal in overleg met elke instelling apart worden bekeken hoe de 
dataverzameling kan worden geoptimaliseerd, zonder afbreuk te doen aan de algemene 
voorschriften van het Kwaliteitsinstituut. 
 
Stappen in de dataverzameling 
De dataverzameling bij veteranen die ambulante zorg of begeleiding (hebben) 
ontvangen, verloopt volgens de zogeheten Dillman methode, die door het 
Kwaliteitsinstituut is voorgeschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'mixed 
mode' variant. Dat wil zeggen dat de veteraan in eerste instantie een beveiligde 
inlogcode krijgt toegestuurd. Via een internetlink en deze inlogcode kan de vragenlijst 
dan anoniem worden ingevuld. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een papieren 
vragenlijst te ontvangen. De Dillman methode in de mixed mode versie kent drie 
stappen: 
 
1e mailing:  Aan alle veteranen wordt door de instelling een brief gestuurd met 

informatie over het onderzoek, een verzoek tot deelname en een beveiligde 
inlogcode voor het anoniem invullen van de vragenlijst via Internet. Bij de 
brief is een antwoordkaartje gevoegd. Degenen die niet willen deelnemen, 
kunnen dit via dit kaartje aangeven. Zij worden dan verder niet meer lastig 
gevallen met herinneringen. Uitleg hierover is in de aanbiedingsbrief 
opgenomen. Degenen die liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen 
dit ook met dit kaartje aangeven. 

2e mailing:  (na één week) Alle veteranen ontvangen een brief, waarin degenen die al 
hebben gereageerd hiervoor worden bedankt en degenen die nog niet 
hebben gereageerd hieraan worden herinnerd. In deze brief is nogmaals de 
beveiligde inlogcode opgenomen. 

3e mailing:  (na vier weken) Een tweede herinnering per brief aan degenen die nog niet 
hebben gereageerd, met nogmaals de beveiligde inlogcode. Bij deze brief 
wordt ook een papieren versie van de vragenlijst gevoegd en een portvrije 
antwoordenvelop. 

 
In het geval dat een veteraan klinisch is opgenomen, wordt een aangepaste procedure 
toegepast. Aan deze veteraan wordt expliciet toestemming voor deelname gevraagd. 
Deze toestemming wordt gevraagd door het afdelingshoofd van de instelling. Indien de 
veteraan toestemming geeft, wordt in onderling overleg (Trimbos-instituut, veteraan, 
afdelingshoofd) afgesproken op welke wijze de vragenlijst wordt afgenomen, zelf invullen 
of met hulp van een interviewer, bijvoorbeeld middels een interview. In dat laatste geval 
wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek van de interviewer.  
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Privacy 
Voor het kunnen verzenden van de brieven en herinneringen moet er een koppeling 
worden gemaakt tussen de adresbestanden en een numerieke code. Deze code bestaat 
uit: 
- een code voor de instelling 
- een code voor het type zorg of begeleiding dat wordt ontvangen (mw, ambulante ggz 

of vz, klinische opname, heeft inmiddels de behandeling of begeleiding beëindigd 
- een volgnummer 
Deze code wordt gebruikt door het Trimbos-instituut bij de latere analyses en is niet 
herleidbaar tot individuele personen. 
 
De numerieke code wordt gekoppeld aan het databestand (de beveiligde internet link) en 
geprint op de papieren vragenlijsten en op het antwoordkaartje. Met deze code kan het 
Trimbos-instituut aan de instellingen aangeven wie er gerespondeerd heeft en wie niet. 
De instelling kan aan de hand hiervan vaststellen welke van hun veteranen een 
herinneringsbrief moet ontvangen. 
 
Omdat de antwoordkaartjes, de ingevulde vragenlijsten via de beveiligde internetlink en 
de papieren vragenlijsten rechtstreeks naar het Trimbos-instituut worden gestuurd, 
wordt ook de privacy van de veteraan ten aanzien van zijn of haar behandelaar of 
begeleider gewaarborgd. Zij krijgen de uitkomsten niet onder ogen. 
 
Nieuwe planning dataverzameling 
Het project start met een startbijeenkomst. Hierbij worden de stuurgroepleden van de 
instellingen van het LZV en de voorzitter van het LZV uitgenodigd om een formele start 
aan het traject te geven. 
 
De startbijeenkomst wordt georganiseerd door de RZO en het Trimbos en voorgezeten 
door de wetenschappelijk secretaris van de RZO. Datum, tijdstip en locatie van de 
bijeenkomst: 
 
4 september 2013, van 09:30-10:15 uur, Amsterdam Marinecomplex, 
Kattenburg zaal 2/3 
 
Na deze bijeenkomst start de voorbereiding van de dataverzameling. Dit houdt in dat 
vanaf 5 september door het Trimbos-instituut contact wordt gezocht met de 
contactpersonen van de instellingen voor het maken van concrete afspraken over de 
uitvoering van de dataverzameling. In het navolgende zijn de diverse stappen in deze 
dataverzameling weergegeven. Per stap is een tijdsplanning opgenomen.  
 
Omdat de instellingen moeten worden bezocht, is het niet mogelijk dat alle brieven 
/vragenlijsten op dezelfde dag uitgaan. Per instelling worden – daar waar van toepassing 
– specifieke data afgesproken. Dit gebeurt in de voorbereidingsperiode (5 september - 20 
september). In deze periode wordt alles klaargemaakt voor de dataverzameling en 
worden (datum)afspraken gemaakt met elke instelling afzonderlijk (zie verder). 
 
Op 23 september start de dataverzameling. De eerste mailing wordt dan binnen twee 
weken uitgevoerd, dus in de periode 23 september – 4 oktober. Per instelling wordt een 
datum binnen dit tijdvak afgesproken. De tweede mailing vindt precies één week na de 
eerste plaats, de laatste mailing precies vier weken na de eerste. Dus ook voor beide 
vervolgmetingen worden per instelling apart afspraken gemaakt. Dit leidt tot de volgende 
tijdvakken: 
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Voorbereiding: 5 september – 20 september 
1e mailing: 23 september – 4 oktober (aparte afspraken per instelling) 
2e mailing: 30 september – 11 oktober (idem) 
3e mailing:21 oktober – 1 november (idem) 
Data-analyse + rapportage: 30 september – 13 december 
 
Voorbereiding dataverzameling (5 september – 20 september) 
Ter voorbereiding van de dataverzameling worden met de contactpersoon van elke 
instelling specifieke afspraken gemaakt en wordt de procedure doorgenomen. In deze 
procedure is vermeld wat van het Trimbos-instituut en van de instelling wordt verwacht. 
 
Voorbereiding instelling 
Voor het kunnen uitvoeren van de dataverzameling moet er vanuit de instelling sprake 
zijn van: 
- Een digitaal adressen- en namenbestand van de veteranen die in zorg zijn (geweest), 

opgenomen in een Excelbestand. (De meeste instellingen hebben dit bestand al 
samengesteld).  
NB: Personen die naar aanleiding van de eerder verzonden brief reeds hebben 
aangegeven dat zij niet deel wil nemen aan de CQI-v moeten van deze lijst verwijderd 
zijn. Zij mogen geen nieuwe uitnodiging meer ontvangen om deel te nemen. 

- De beschikking over een computer met Microsoft Office programmatuur. 
- De medewerking van een administratief medewerker die bevoegd is het 

adressenbestand te koppelen aan een numerieke code en via 'mailmerge' de 
aanbiedingsbrief te koppelen aan adressen en beveiligde inlogcodes. Deze 
medewerker moet in de loop van de dataverzameling verder zorg dragen voor het 
beheer van het adressenbestand op basis van de respons. 

- Aanwezigheid van briefpapier en enveloppen voor het afdrukken van de brieven aan 
de veteranen. 

- In het geval van instellingen met veel (>75) veteranen in zorg of begeleiding: 
Ondersteuning van een administratief medewerker bij het insteken van brieven en het 
verzendklaar maken. 

- Interne communicatie is van belang: de stuurgroepleden hebben met de 
contactpersonen en andere betrokken medewerkers afgesproken dat op de 
verzenddagen prioriteit gegeven kan worden aan het verzendklaar maken van de 
mailings. 

 
Voorbereiding Trimbos-instituut 
Door het Trimbos-instituut worden de volgende voorbereidingen getroffen: 
- Het vastleggen van de data per instelling waarop de diverse verzendingen van de 

dataverzameling worden uitgevoerd. 
- Het instrueren van twee ervaren medewerkers/interviewers van het Trimbos-instituut, 

die de dataverzameling zullen begeleiden. 
- Het aanleveren van een format voor het genereren van de numerieke codes, die door 

de instelling aan de persoonsgegevens worden gekoppeld. 
- Het printen van het antwoordkaartje met daarop de numerieke codes. 
- Het aanleggen van een bestand met inlogcodes, gekoppeld aan de numerieke codes. 
- Het digitaliseren van de vragenlijst (inmiddels gebeurd) en koppeling van deze 

vragenlijst aan de inlogcodes en de numerieke codes. 
 
Het vermijden van 'dubbelingen' 
Veteranen die in zorg zijn bij het LZV, zijn vaak bij meer dan één instelling ingeschreven. 
Zij komen daardoor in meer dan één adressenbestand voor. Om het versturen van 
vragenlijsten door meerdere instellingen naar dezelfde cliënt te vermijden, moeten deze 
zogeheten dubbelingen worden verwijderd.  
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De voorgestelde methode hiervoor is gebruik te maken van de Regionale Casuïstiek 
Overleggen (RCO's) in de regio's Noord, Midden en Zuid. In dit overleg neemt elke 
vertegenwoordiger van de instelling in die regio de gegevens van de in die instelling in 
behandeling zijnde LZV cliënten mee. Ter vergadering kunnen de dubbelingen worden 
vastgesteld en worden deze verwijderd bij één van de instellingen, ten behoeve van de 
verzending van de vragenlijst. Als stelregel wordt aangehouden: 
- In geval van een dubbele registratie bij de Basis en een andere instelling, wordt de 

dubbeling uit het systeem van de Basis verwijderd. 
- In geval van een registratie bij anderszins meerdere instellingen wordt de dubbeling 

verwijderd uit het systeem van de instelling die de minste zorg of behandeling aan de 
veteraan biedt (indien dit mogelijk is om vast te stellen). 
 

De RCO’s vinden plaats in de maand augustus. De voorzitters van de RCO’s zorgen er 
voor dat de ontdubbeling ook daadwerkelijk ter vergadering plaats vindt. 
 
De ontdubbelingen vinden per regio plaats. In buitengewone gevallen kan het voorkomen 
dat een cliënt in meerdere regio's in zorg is en alsnog meer dan één uitnodiging ontvangt 
om deel te nemen aan het onderzoek. In de aanbiedingsbrieven zullen de veteranen op 
deze mogelijkheid attent worden gemaakt. Zij worden dan verzocht slechts één lijst in te 
vullen. 
 
Tenslotte rapporteren de voorzitters van de RCO's de uitkomsten van de ontdubbeling 
aan Eric Versleijen, die het overzicht doorgeeft aan het Trimbos-instituut.  
 
1e Mailing dataverzameling (23 september – 4 oktober) 
Op de afgesproken datum en tijd wordt de eerste verzending uitgevoerd.  
- De medewerker van het Trimbos-instituut controleert samen met de administratief 

medewerker van de instelling of de koppeling met de numerieke codes op de juiste 
wijze is uitgevoerd, en begeleidt de productie van de aanbiedingsbrieven met de 
inlogcodes. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut controleert of de gegevens van het bestand 
veteranen zijn ontdubbeld in het RCO en vraagt na of de eerdere afmeldingen om mee 
te werken, zijn verwerkt. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut verzorgt samen met de medewerker(s) van 
de instelling het verzendklaar maken van de brieven. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut verzorgt samen met de medewerker(s) van 
de instelling de voorbereiding van de tweede mailing. Deze tweede mailing wordt aan 
alle veteranen verstuurd, met uitzondering van degenen die zich na de eerste mailing 
afmelden of liever een papieren vragenlijst ontvangen (zie bij 2e mailing). De brieven 
hiervoor kunnen alvast worden aangemaakt. 

 
2e Mailing dataverzameling: (30 september – 11 oktober) 
Voor de tweede verzending is de aanwezigheid van een medewerker van het Trimbos-
instituut niet noodzakelijk. 
- Op de afgesproken datum geeft het Trimbos-instituut aan de instelling door welke 

veteranen in de week na de eerste verzending een antwoordkaartje hebben 
teruggestuurd, met een weigering of een verzoek voor een papieren vragenlijst. 

- De medewerker van de instelling stelt aan de hand van het gekoppelde 
adressenbestand vast om welke veteranen dit gaat. De dank/herinneringsbrieven aan 
deze veteranen worden verwijderd en vernietigd. Deze brief was in fase 1 al 
aangemaakt 

- Het Trimbos-instituut maakt papieren vragenlijsten aan, voorzien van de bijbehorende 
numerieke codes, voor degenen die via het antwoordkaartje om toezending van een 
papieren vragenlijst hebben verzocht 
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- De medewerker(s) van de instelling koppelen de gecodeerde vragenlijsten aan de 
juiste namen en adressen en versturen deze op de afgesproken datum, vergezeld van 
een portvrije antwoordenvelop. Zij registreren wie deze papieren vragenlijst heeft 
toegestuurd gekregen. 

- De medewerker(s) van de instelling versturen op de afgesproken datum de 
dank/herinneringsbrief aan alle overige veteranen. 

- Het Trimbos-instituut controleert telefonisch of deze verzending op tijd en volgens de 
procedure heeft plaatsgevonden. 

 
3e Mailing dataverzameling (21 oktober – 1november) 
Deze derde verzending vindt weer plaats onder begeleiding van een medewerker van het 
Trimbos-instituut. 
- Op basis van de binnengekomen respons worden op het Trimbos-instituut voor de nog 

ontbrekende numerieke codes papieren vragenlijsten geprint met hierop de numerieke 
code. Deze lijsten worden naar de instelling meegenomen op de afgesproken datum. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut controleert of de veteranen die 
gerespondeerd hebben uit het verzendbestand van de instelling zijn verwijderd. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut controleert samen met de administratief 
medewerker van de instelling of de koppeling met de numerieke codes op de juiste 
wijze is uitgevoerd, en begeleidt de productie van de aanbiedingsbrieven met de 
beveiligde internetlinks. 

- De medewerker van het Trimbos-instituut verzorgt samen met de medewerker(s) van 
de instelling het verzendklaar maken van de brieven en het insteken van de 
vragenlijsten met de juiste numerieke code. 

 
Data-analyse en rapportage (30 september – 13 december) 
De voorbereiding van de data-analyse door de onderzoekers van het Trimbos-instituut 
start op 30 september. Dit houdt in: 
- Het maken van een analyseplan, waarin de diverse stappen in de data-analyse worden 

beschreven.  
- Het samenstellen van een SPSS syntax voor de uitvoering van deze analyses. 
- Uitvoeren proefanalyses op binnenkomende data. 
Ingevulde vragenlijsten worden tot twee weken na de laatste mailing ingevoerd in het 
databestand. Ingevulde vragenlijsten die na 15 november binnenkomen worden niet 
meer verwerkt. Hierna vindt de definitieve data-analyse en de rapportage plaats (15 
november – 13 december).  
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Bijlage 4 Vragenlijst en begeleidend schrijven 
telefonische interviews contactpersonen LZV 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De dataverzameling en analyse voor de Consumer Quality Index voor veteranen (CQIv) 
zijn afgerond. Bij de bespreking van de concept rapportage kwam nog een aantal vragen 
naar voren die de RZO graag beantwoord wil zien. Zo zijn er verschillen in de respons 
tussen de instellingen van het LZV en zijn er bij een aantal instellingen ook verschillen in 
respons tussen de pilotmeting in 2012 en de huidige meting. In opdracht van de RZO 
willen we u daarom telefonisch een aantal aanvullende vragen stellen. De informatie 
hieruit kunnen we enerzijds gebruiken om de analyses te preciseren en anderzijds 
inzetten om toekomstige metingen nog succesvoller te laten verlopen.  
 
We wenden ons tot de oorspronkelijke contactpersonen (veelal leden van de stuurgroep 
van het LZV) en niet tot degenen die de verzending van de vragenlijsten geregeld 
hebben. Het kan zijn dat er vragen bij zijn die u bij anderen moet navragen. 
 
Ter voorbereiding staan hieronder de vragen waarover we met u van gedachten willen 
wisselen. Het betreft een concept vragenlijstje, het kan zijn dat er nog wat gaat wijzigen. 
Naar verwachting zal het telefonische interview niet langer dan dertig minuten duren. 
Nelleke van Zon zal u binnenkort benaderen voor een afspraak. 
 
Is het CQIv onderzoek vooraf geïntroduceerd bij de cliëntenpopulatie in uw instelling 
(bijvoorbeeld via posters, nieuwsbrieven of door de hulpverlener)? 
Zo ja, hoe? 

□ Ja, we hebben de vooraankondiging (met mogelijkheid tot weigering) verzonden. 
□ Ja, namelijk …………………….. 
□ Nee 

 
Welke factoren waren naar uw mening van invloed op de respons bij uw instelling? 

□ Onze cliëntenpopulatie (ernst problematiek, leeftijd en dergelijke),  
namelijk …………………………. 

□ De veranderende situatie bij onze instelling (personeelswijzigingen, 
organisatieveranderingen, verhuizing locatie en dergelijke),  
namelijk …………………………. 

□ De manier waarop deze CQIv-meting verlopen is. namelijk ……………………… 
□ De (veelheid aan) onderzoeken waar aan onze cliënten blootgesteld worden, 

namelijk …………………………… 
□ Ons administratieve systeem, namelijk ………………………………. 
□ Onze (vervuilde) database, namelijk …………………………….. 
□ Goede sfeer, te merken aan ………………. 
□ Tevreden klanten, te merken aan……………………. 
□ Goede zorgverlening, noem voorbeeld ……………………….. 
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Grofweg een derde van de cliënten van het LZV heeft deelgenomen aan het CQIv-
onderzoek. Twee derde van de populatie deed dus niet mee. Verwacht u dat de 
deelnemende cliënten representatief zijn voor de gehele populatie? 

□ Ja, omdat ………………………….. 
□ Nee, omdat ……………………….. 

 
Biedt uw instelling ondersteuning bij het verkrijgen van een Militair Invaliditeitspensioen 
(MIP)? 

□ Ja, namelijk …………………….. 
□ Nee 
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Bijlage 4 Multipele regressieanalyses op de 
uitkomstmaten 

 
 
De multipele regressieanalyse is zowel via de methode ‘stepwise’ als de methodes 
‘backwards’ en ‘enter’ uitgevoerd. Bij de stepwise methode worden per stap de 
variabelen uitgekozen die op dat moment het hoogst en significant correleren met de 
afhankelijke variabele. Met de backwards methode worden eerst alle onafhankelijke 
variabelen in het model gestopt, waarna stuk voor stuk de variabelen met de slechtste 
(niet significante) correlatie worden verwijderd, net zo lang tot er alleen variabelen met 
een significante correlatie overblijven. Dit kan leiden tot iets verschillende oplossingen 
ten opzichte van de stepwise methode. Bij de enter methode worden alle onafhankelijke 
variabelen in het model gestopt. De adjusted R2 geeft de gecorrigeerde verklaarde 
variantie weer en β de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, de relatieve bijdrage aan 
de verklaarde variantie. 
 
De multipele regressie analyses zijn op twee manieren uitgevoerd:  
3) met telkens één afhankelijke variabele, bij voorbeeld het rapportcijfer, en alle 

onafhankelijke + de andere uitkomstmaten als onafhankelijke variabelen; hiermee 
kan de onderlinge correlatie tussen de uitkomstmaten worden vastgesteld. 

4) met elke uitkomstvariabele één voor één als afhankelijke variabele in het model, 
zonder de andere uitkomstvariabelen op te nemen.  
 

 
Tabel 4.73 Voorspellers van rapportcijfer behandeling of begeleiding  
 (methode 1) 
Methode   Stepwise Backwards Enter 
   adj 

R2 
β adj 

R2 
β adj 

R2 
Bejegening   .485 .578  .575  
Ervaren functioneren   .559 .262  .270  
2e Lijn   .566 .101  .081  
Toegankelijkheid zorg   .572 .092  .097  
MIP aangevraagd      .073  
Aandacht 
levensgebieden 

    .578 .065  

       .575 
 
 
Tabel 4.74 Voorspellers van ervaren functioneren (methode 1) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Psychische gezondheid .330 .455  .406  
Rapportcijfer behandeling .443 .353  .345  
Geen aanvraag MIP .450 .099  .088  
Lichamelijke gezondheid   .455 .098  
     .452 
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Tabel 4.75 Voorspellers van ervaren lichamelijke gezondheid (methode 1) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Psychische gezondheid .297 .441  .430  
Betaalde baan .322 .149  .118  
Ervaren functioneren .338 .135  .119  
Aandacht levensgebieden .348 .104  .080  
Toegankelijkheid zorg    .102  
Lagere leeftijd   .349 .085  
     .340 

 
 
Tabel 4.76 Voorspellers van ervaren psychische gezondheid (methode 1) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Ervaren functioneren .333 .384  .384  
Lichamelijke gezondheid .444 .356  .356  
Hogere leeftijd .463 .125  .125  
Toegankelijkheid zorg .474 .116 .468 .116  
     .472 

 
 
Tabel 4.77 Voorspellers van rapportcijfer behandeling of begeleiding  

(methode 2) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Bejegening .487 .635  .604  
Toegankelijkheid zorg .510 .159  .158  
2e Lijn .522 .102  .097  
Aandacht levensgebieden .529 .085  .079  
Aandacht voor naasten    .072  
   .526   
     .520 

 
 
Tabel 4.78 Voorspellers van ervaren functioneren (methode 2) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg .104 .232  .229  
Bejegening .163 .247  .198  
Geen aanvraag MIP .186 .163  .173  
Aandacht voor naasten   .204 .111  
     .188 
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Tabel 4.79 Voorspellers van ervaren lichamelijke gezondheid (methode 2) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg  .094 .255  .255  
Betaalde baan .132 .159  .159  
Geen MIP aangevraagd .147 .141  .141  
Aandacht levensgebieden .156 .106 .156 .106  
     .183 

 
 
Tabel 4.80 Voorspellers van ervaren psychische gezondheid (methode 2) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg .133 .331  .320  
Geen MIP aangevraagd .162 .183  .190  
Bejegening .177 .154  .145  
Verwijzing minder een probleem .184 .110  .105  
Hogere leeftijd    .091  
   .203   

 
 
Tabel 4.81 Voorspellers van rapportcijfer behandeling of begeleiding  

(groot-klein-geen probleem bij aanvraag MIP) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Bejegening .482 .619  .614  
Toegankelijkheid zorg .510 .164  .149  
2e Lijn .521 .102  .111  
Aandacht levensgebieden .528 .101  .125  
Hogere leeftijd   .533 .088  
     .528 

 
 
Tabel 4.82 Voorspellers van ervaren functioneren (groot-klein-geen probleem 

bij aanvraag MIP) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj 

R2 
β adj R2 β adj R2 

Toegankelijkheid zorg .079 .224  .204  
Bejegening .125 .221  .147  
Aandacht voor naasten    .124  
Alles opnieuw vertellen   .134 .111  
     .127 
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Tabel 4.83 Voorspellers van ervaren lichamelijke gezondheid (groot-klein-
geen probleem bij aanvraag MIP) 

Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg  .068 .255  .245  
Aandacht levensgebieden .087 .106 .087 .153  
     .067 

 
 
Tabel 4.84 Voorspellers van ervaren psychische gezondheid (groot-klein-geen 

probleem bij aanvraag MIP) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg .078 .207  .207  
Alles opnieuw vertellen .102 .157  .157  
MIP aanvraag minder een probleem .124 .179  .179  
Hogere leeftijd .150 .175 .150 .075  
     .137 

 
 
Tabel 4.85 Voorspellers van rapportcijfer behandeling of begeleiding (wel 

probleem - geen probleem bij aanvraag MIP) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Bejegening .482 .619  .614  
Toegankelijkheid zorg .510 .164  .149  
2e Lijn .521 .102  .111  
Aandacht levensgebieden .528 .101  .125  
Hogere leeftijd   .533 .088  
     .528 

 
 
Tabel 4.86 Voorspellers van ervaren functioneren (wel probleem – geen 

probleem bij aanvraag MIP) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg .079 .224  .204  
Bejegening .125 .221  .147  
Aandacht voor naasten    .124  
Alles opnieuw vertellen   .134 .111  
     .124 

 
 
  



127 
 

Tabel 4.87 Voorspellers van ervaren lichamelijke gezondheid (wel probleem – 
geen probleem bij aanvraag MIP) 

Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg  .068 .255  .234  
Aandacht levensgebieden .087 .106  .143  
MIP aanvraag minder een probleem   .095 .112  
     .070 

 
 
 
Tabel 4.88 Ervaren psychische gezondheid (wel probleem – geen probleem) 
Methode Stepwise Backwards Enter 
 adj R2 β adj R2 β adj R2 
Toegankelijkheid zorg .078 .215  .215  
Alles opnieuw vertellen .110 .160  .160  
MIP aanvraag minder een probleem .133 .183  .183  
Hogere leeftijd .152 .151 .152 .151  
     .139 
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