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Hoofdstuk 1

Inleiding en probleemstelling

1.1 Inleiding

Na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989 is
de Nederlandse krijgsmacht zich gaan ori6nteren op een andere taakstelling. Door
de grote veranderingen in de veiligheidssituatie is voor de NAVO immers de
noodzaak verdwenen om zich op korte termijn voor te bereiden op een mogelijke
Derde Wereldoorlog. De oorspronkelijke taak van de bondgenootschappelijke
verdediging van het NAVO-territorium is hierbij naar de achtergrond verdwenen.
Het uitvoeren van vredesoperaties is de belangrijkste taakstelling van de afgelopen
jaren geworden; Westerse krijgsmachten treden militair op bij internationale
brandhaarden. Zowel in geografische zin als in de zin van intensiteit en het
karakter kan dit soort operaties varuren, namelijk van vredesafdwingende
uitzendingen tot meer humanitaire hulpverlening aan slachtoffers van rampen en
oorlogsgeweld. Door aan dit soort operaties deel te nemen is de operationele inzet
van de krijgsmacht aan de ene kant toegenomen, maar aan de andere kant is de
krijgsmacht geconfronteerd met een beperking in beschikbare personele, materiOle
en financiOle middelen. Door deze beperking heeft Nederland zo efficiant en
effectief mogelijk de beschikbare middelen moeten inzetten, wilde het op
internationaal vlak substantieel bijdragen aan vredesoperaties. Multinationale
samenwerking binnen de NAVO is hiervan het gevolg en een middel om het
bondgenootschap te vergroten en de schaarse middelen effectief te gebruiken. Dit
geldt natuurlijk ook voor de multinationale samenwerking binnen de Verenigde
Naties (VN).

In de jaren negentig ontwikkelden zich verschillende regionale en
interstatelijke conflicten waarbij de Nederlandse krijgsmacht de kans kreeg zich te
profileren. In de periode die vooraf ging aan de gebeurtenissen rond de val van
Srebrenica was Nederland zonder meer bereid om militaire bijdragen te leveren
aan internationale vredesoperaties. Er kon gerekend worden op parlementaire
steun en de Nederlandse regering voerde dan ook een actief beleid op het gebied
van crisisbeheersingsmissies. De Nederlandse deelname beperkte zich niet alleen
tot Cambodja, Rwanda en Ham, ook Korea en het Midden Oosten (Libanon) waren
eerder al inzetgebieden geweest. Na de val van Srebrenica wordt er in Nederland
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voorzichtiger omgegaan met het uitzenden van militairen in het kader van
vredesoperaties. Dit betekent overigens niet dat de frequentie van uitzendingen
minder is geworden. Er hebben sinds de val van Srebrenica verschillende
Nederlandse uitzendingen plaatsgevonden. Zo worden er nog steeds militairen

uitgezonden naar het voormalige Joegoslavia en vinden er uitzendingen plaats
naar Afghanistan en Irak. Ook aan vredesmissies in Albania, Cyprus, Kosovo en
Eritrea hebben de Nederlandse militairen een bijdrage geleverd.

1.2 Het optreden bij vredesoperaties

Het is duidelijk dat de veranderde taakstelling van de Nederlandse krijgsmacht en
de continuerende bijdragen aan de vredesondersteunende acties, zoals in het
voormalige Joegoslavid en enkele jaren in Cyprus een ander optreden vergen dan
een daadwerkelijke oorlogssituatie. Het feitelijk ingrijpen met militaire middelen en
de inzet van militaire vaardigheden is gebleven, maar er zijn andere aspecten
bijgekomen met andere accenten. Zo wordt er een steeds groter beroep gedaan op
sociale en contactuele vaardigheden van de militairen. Trainingen en
voorbereidingstrajecten moeten hier op afgestemd worden. Er ontstaat een
groeiende behoefte om lessen te leren uit vredesondersteunende operaties.

Ook is door de deelname aan vredesoperaties de aard van de mogelijke
dreigende gebeurtenissen waarmee militairen te maken kunnen krijgen en
waardoor hun functioneren belemmerd kan worden, veranderd. Bestond er
voorheen nog overeenstemming over de aard en omvang van de dreiging en de
militaire reacties daarop in de vorm van gevechtsstress of combat stress reaction,
met de komst van de vredesoperaties is duidelijk geworden dat er een heel ander
scala van mogelijke dreigingen en stressvolle incidenten bestaat wat betreft aard,
omvang, intensiteit en plaats (Scheffelaar, 1993). Afhankelijk van het karakter van
de vredesoperatie kunnen deze dreigingen en stressvolle incidenten betrekking
hebben op de eenheid, de missie of op de omgeving. Zo kan er sprake zijn van
machteloosheid, verveling, gevaar of er kan twijfel bestaan over de zinvolheid van
de missie of onduidelijkheid over de manier van optreden. Ook zorgen over het
thuisfront kunnen een belasting vormen.

De consequenties van belastende gebeurtenissen tijdens vredesoperaties
kunnen dezelfde zijn als van gevechtsstress, zoals die bekend is uit
oorlogssituaties. Er wordt in het kader van vredesoperaties ook weI van
operationele stress of van zogenaamde peacekeeping stress gesproken. Hierbij moet
worden opgemerkt dat dit doorgaans maar voor een klein deel van de uitgezonden
militairen geldt. Het merendeel van de militairen ervaart namelijk geen problemen
tijdens of na de uitzending. Voor enkele militairen geldt dat na het meemaken van

14
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een stressvolle gebeurtenis de verwerking van de stress niet goed is, of wanneer
de stress te lang aanhoudt, er problemen kunnen ontstaan die gevolgen voor het
functioneren en de inzetbaarheid hebben. In een enkel geval ontstaat na het
meemaken van een stressvolle situatie op de langere termijn een Post
Traumatische Stress Stoornis (PTSS) (Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg,
1997; Flach & Zijlmans, 1997; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000; Zijlmans & Van Kuijck,
2001). Zo maakten Dutchbat-deelnemers bij de val van Srebrenica verschillende
ingrijpende gebeurtenissen mee. Bij terugkeer in Nederland stond hen een gebrek
aan erkenning en waardering te wachten wat tot grote frustraties leidde. De nazorg
van uitgezonden militairen was toen ook nog niet ver ontwikkeld bij de krijgsmacht.
Een aantal Dutchbat-militairen kreeg te maken met ernstige

verwerkingsproblematiek. Een enkeling pleegde zelfs zelfmoord (Algra, 2003).

1.3      Beleid ten aanzien van vredesoperaties

Enkele jaren ervaring met uitzendingen hebben uitgewezen dat vredesoperaties
een grote impact hebben op de militair en diens thuisfront. De conclusie uit een
overzichtsstudie bij veteranen van verschillende uitzendingen (Bramsen,
Dirkzwager & Van der Ploeg, 1997) luidde dat Sdn op de vijf uitgezonden militairen,
die ook daadwerkelijk iets schokkends hebben meegemaakt, psychische klachten
ondervond als gevolg van het meemaken van schokkende gebeurtenissen tijdens
een uitzending.

Vanwege de bewezen relatie tussen schokkende gebeurtenissen en stress
heeft personeelszorg bij de krijgsmacht een bijzondere plaats ingenomen. De
krijgsmacht heeft de verantwoordelijkheid voor de psychosociale en medische
gevolgen van uitzendingen op zich genomen en heeft zich in de loop der jaren ook
steeds duidelijk uitgesproken op dit punt. Tot ongeveer het begin van de jaren '90
was de personeelszorg volgens Moelker en Cloin (1996) nog onderontwikkeld. Een
allereerste duidelijke en in alle openheid gedane uitspraak met betrekking tot
personeelszorg is terug te vinden in het Mission Statement van de Koninklijke
Landmacht: "Zij (de Landmacht) staat borg voor een goede personeelszorg, met
speciale aandacht voor degenen die worden uitgezonden en hun thuisfront" (Sectie
Communicatie BLS, 1994). Wellicht klinkt dit citaat tegenwoordig als een
vanzelfsprekende   zaak,   in 1994 formuleerde de Landmacht hiermee   een
beleidsintentie en een belofte om de zorg op poten te zetten, hiermee tegemoet
komend aan de vele klachten (zie bijvoorbeeld Kroon, 1998). De
beleidsvoornemens zijn later bevestigd en uitgesproken voor de gehele
krijgsmacht. De politiek onderschrijft nog steeds het beleid dat in de
hoofdlijnennotitie van januari  1999 werd gesteld: "Goede nazorg  en een degelijk

15
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veteranenbeleid, waarin ook de zorg voor het thuisfront aandacht krijgt, zijn van
groot belang en zullen, waar nodig, steeds worden verbeterd". In de Defensienota
2000 is het belang van dit beleid nog eens benadrukt. De verantwoordelijkheid
voor een goede nazorg van de militair en zijn gezinsleden houdt niet op bij het
verlaten van de dienst. Defensie hecht daarom waarde aan een goede
veteranenzorg. Erkenning en herkenning zijn de belangrijkste thema's van het
veteranenbeleid. Het opgerichte Veteraneninstituut getuigt daarvan (Defensienota,
2000, par. 4.5.2).

Dat dit beleid noodzakelijk is, wordt duidelijk als de omvang van de
problematiek nader wordt beschouwd. Zo moet de Nederlandse krijgsmacht in
theorie gelijktijdig deel kunnen nemen aan vier vredesoperaties. Deze deelname
moet zo nodig drie jaar volgehouden kunnen worden. Daarbij is het rotatieschema
van de uit te zenden eenheden van belang voor het thuisfront. De norm is namelijk
dat een militair die een uitzending van zes maanden achter de rug heeft, na 66n
jaar weer uitzendbaar  is. De uitzendnorm heeft  dus een verhouding   1:2  (zes
maanden uitzending, twaalf maanden thuis). In de praktijk komt het echter voor dat
op eenheden met specifieke deskundigheid vaker dan de norm een beroep wordt

gedaan, bijvoorbeeld logistieke en genie-eenheden. De uitzendingen vinden dan
frequenter plaats, maar zijn van een kortere duur. Dit wordt dan niet als een
uitzending gerekend. De uitzendnormen vormen niet alleen fysiek maar ook
psychisch een grote belasting. In de praktijk duren de uitzendingen bij de
luchtmacht gemiddeld korter dan zes maanden en wil de marine naar een
uitzendduur voor de mensen in de vloot van vier maanden.

Als een militair twee of drie keer uitgezonden is geweest, kan het
psychische en sociale welzijn van de militair afnemen. Het aantal militairen dat
vaker dan eens is uitgezonden, stijgt in een hoog tempo. Mede doordat een groot
aantal militairen met gezinnen na 66n of twee keer uitgezonden te zijn geweest de
dienst verlaat. Gezien de problematiek rond de personeelsvulling legt dit
logischerwijs een grotere uitzenddruk op degenen die blijven. Het totale aantal
militairen dat een uitzending heeft meegemaakt bedroeg in 1999 36.650 militairen.
Van deze groep zijn 6.525 militairen vaker dan Sdn keer uitgezonden (zie Tabel 1-
1).
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Tabel 1-1: Overzicht uitzendingen naar krijgsmachtdeel in 1999
Aantal Aantal uitgezonden Vaker uitgezonden
uitzendingen militairen militairen*

Koninklijke 25.000 21.000 2.900
landmacht
Koninklijke marine 11.000 9.100 1.700
Koninklijke 9.600 5.300 1.700
luchtmacht
Koninklijke 1.500 1250 225
marechaussee
Totaal 47.100 36.650 6.525

* Het totale aantal militairen dat een uitzending heeft meegemaakt is 36.650. Van deze groep zijn 6.525
militairen vaker dan dan keer uit gezonden (militairen die twee of meer keer zijn uitgezonden). Het
aantal in de le kolom is dus hoger dan de optelsom van de 2' en 3" kolom (Kamerstukken, 1999).

Gezien de toenemende kans dat een militair bij herhaling uitgezonden wordt, zal
de belasting voor de militair zwaarder worden en daarmee ook het belang van de
personeelszorg die zich richt op stresspreventie voor uitzendingen, stresshantering
tijdens uitzendingen en een goede nazorg na uitzendingen.

1.4      Onderzoek bij vredesoperaties

Er vinden nog steeds verbeteringen en aanpassingen plaats op het gebied van
nazorg. Ook wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de druk die
belastende of dreigende variabelen kunnen leggen op het functioneren van
militairen tijdens een uitzending en de gevolgen op korte termijn. De krijgsmacht
moet juist in vredesoperaties op haar personeel kunnen rekenen. Om optimale
inzetbaarheid van het personeel te garanderen, is het belangrijk om v66r de
uitzending de variabelen, die het functioneren ter plekke kunnen be'invloeden, in
kaart te brengen. Ook kan onderzocht worden hoe militairen met deze variabelen
kunnen omgaan. Op deze manier kunnen problemen vroegtijdig ondervangen
worden. In dit kader zijn de werkervaringen en de stressvolle gebeurtenissen in
internationale onderzoeken belicht (Johansson, 1997; Bartone, 1996; Miller &
Moskos, 1995; Litz, 1996; Bartone & Adler, 1997; Bartone, Alder & Vaitkus, 1998;
Griffith & Vaitkus, 1999; Wolfe, et al., 1999; Larsson, Michel & Lundin, 2000).

Binnen de Nederlandse krijgsmacht zijn ook onderzoeken verricht naar
verschillende factoren die tijdens een uitzending een rol kunnen spelen. Er is
onderzoek gedaan naar leiderschap in crisisomstandigheden (Vogelaar , 1997)
waarin de nadruk lag op een inventarisatie van de problemen die zich tijdens
UNPROFOR-uitzendingen hebben voorgedaan. Er is onderzocht welke kritieke
situaties er waren, hoe leidinggevenden ermee omgingen en of die aanpak effectief
was. Ook in het onderzoek van de Koninklijke Militaire Academie, getiteld "Leven
en werken bij uitzendingen" is op meerdere momenten van de uitzending gevraagd

17



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

naar werk- en leefomstandigheden. In dit onderzoek is een breed beeld verkregen
van opvattingen over het functioneren van IFOR-militairen (Born, Vogelaar &
Soeters, 2000). Ook zijn onderwerpen als familieproblematiek en de gevolgen van
stress voor de gezondheid al enige jaren een belangrijk onderzoeksobject bij de
Nederlandse krijgsmacht (Alkemade & Willigenburg, 1995; Moelker & Cloln, 1997;
Harsveld, 2001; Alkemade, 1997; Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg, 1997;
Flach & Zijlmans, 1997; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000; Zijlmans & Van Kuijck, 2001).
Bovendien is er door TNO Technische Menskunde getracht inzicht te krijgen in de
psychologische determinanten van inzetbaarheid, waarbij de nadruk lag op het
ontdekken hoe er met stress wordt omgegaan en wat stresstolerantie is (Wientjes,
1996; Wientjes & Gaillard, 1997; Gaillard & Wientjes, 1999). Dit onderzoek vond

plaats in het kader van de cursus rotsklimmen op grote hoogte in het kader van

grensverleggende activiteiten. Daarbij is op experimentele wijze nagegaan hoe met
stress werd omgegaan.

De bovengenoemde onderzoeken vertonen ook leemten. In de eerste

plaats handelen de meeste onderzoeken over ervaringen, die pas na terugkeer uit
het uitzendgebied werden opgetekend. Dit retrospectief onderzoek wordt op basis
van herinneringen uitgevoerd en dan is er kans op vertekening van de gegevens.
In de tweede plaats kunnen op basis van deze onderzoeken nauwelijks
voorspellingen gedaan worden, want slechts een klein deel van deze studies heeft

een longitudinaal en prospectief karakter. Meestal is er sprake van een
inventariserend en beschrijvend onderzoek. Het soort onderzoek waarbij alle
variabelen die tijdens een uitzending het functioneren kunnen belemmeren

onderzocht zijn, is dus schaars. Ook onderzoek naar het feit of belastende

gebeurtenissen tijdens uitzendingen ook daadwerkelijk als een bedreiging worden

gezien, is schaars. Dit maakt het onmogelijk om uitspraken te doen over de
relatieve gewichten van de factoren of de interacties tussen factoren en de effecten

op korte termijn. Tot slot zijn de meeste onderzoeken uitgevoerd bij relatief kleine

onderzoekspopulaties en vaak met adhoc ontwikkelde vragenlijsten.
In het huidige onderzoek worden de factoren die tijdens een uitzending een

rol spelen en hun onderlinge relaties nader onderzocht. De centrale vraag die
gesteld wordt, luidt: "Welke belastende factoren be'i'nvloeden het functioneren van
militairen in uitzendgebieden en hoe gaan militairen met dergelijke belastende
factoren om?". Met het beantwoorden van deze vraagstelling in het huidige
onderzoek, worden bovenbeschreven onderzoeken opgevolgd. Het huidige
onderzoek is dus eigenlijk een afgeleide van de bovenbeschreven onderzoeken,
maar probeert daarbij in de genoemde leemtes te voorzien. Daartoe wordt gebruik
gemaakt van beproefde vragenlijsten en zullen voorgaande onderzoeksmethoden
verder uitgewerkt of verfijnd worden. Op basis van een literatuurstudie wordt in
kaart gebracht welke ongunstige en belastende factoren een mogelijke rol spelen
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tijdens vredesmissies, hoe militairen ermee omgaan en wat het uiteindelijke effect
is op het functioneren in termen van gezondheid, welzijn en prestatie. De relatie
tussen belastende factoren en de omgang met dergelijke factoren, het coping-
proces, en het uiteindelijke effect op het functioneren zullen de belangrijkste
aandachtspunten in deze studie zijn. Daarbij wordt ook het effect van eventueel
modererende factoren als leiderschap en sociale steun op de relatie tussen
belastende situaties en het functioneren onderzocht. Als bekend is hoe deze
factoren precies het functioneren bel'nvloeden en hoe zij met elkaar samenhangen,
dan is het wellicht mogelijk om in de toekomst de impact van belastende factoren
op het functioneren tijdens een uitzending tot een minimum te beperken door
bijvoorbeeld in de voorbereidingsperiode en in het opleidingstraject deze kennis uit
te dragen onder nog uit te zenden militairen. Kortom, met deze kennis kunnen
militairen wellicht optimaal worden voorbereid op het functioneren in een
uitzendgebied, ook als er sprake is van ongunstige en belastende situaties.

1.5 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de belastende en ongunstige
factoren en andere factoren, zoals persoonlijkheid en cohesie, die een effect op het
functioneren van militairen tijdens vredesoperaties hebben en het krijgen van
inzicht in de wijze waarop deze factoren met elkaar samenhangen. De gewenste
uitkomst van het onderzoek is inzicht in de samenhang tussen deze factoren en
het uiteindelijke effect op het functioneren. Deze kennis kan In de eerste plaats
worden gebruikt voor het doen van aanbevelingen met betrekking tot het
opleidings- of trainingstraject van militairen, zodat militairen ook onder belastende
omstandigheden en ongunstige situaties optimaal kunnen functioneren. Op de
tweede plaats kan gedacht worden aan aanpassingen van de werkomgeving of
optimalisatie van de werkomgeving. Ten derde kunnen de bevindingen
consequenties hebben voor de selectieprocedure, de begeleiding tijdens een
uitzending en het nazorgtraject bij uitzendingen. Tot slot is inzicht in de samenhang
tussen de factoren die een rol spelen bij uitzendingen belangrijk voor
commandanten. Commandanten spelen namelijk tijdens uitzendingen een grote rol
met betrekking tot personeelszorg. Het doel van het onderzoek luidt als volgt

"Inzicht krijgen in de belastende en ongunstige factoren die het
functioneren van militairen in uitzendgebieden be'invloeden en hun
onderlinge samenhang en de wijze waarop militairen met dergelijke
factoren omgaan; op basis van dit inzicht aanbevelingen doen voor
verbetering van de selectie, het trainings- en opleidingstraject, de
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optimalisatie van de werkomgeving, de rol van de commandant, de
begeleiding en nazorg van het personeel bij uitzendingen."

De inzichten kunnen ook gebruikt worden in het algemene onderwijs voor militaire
leidinggevenden dat onder andere aan de Faculteit Militaire Wetenschappen wordt
gedoceerd. Bovendien kan het onderzoek van belang zijn voor andere
wetenschappelijke militaire doeleinden. Om de doelstelling te benaderen worden in
Hoofdstuk 4 concrete onderzoeksvragen en deelvragen geformuleerd.

De studie van bestaande theorie6n en algemene literatuur gaat vooraf aan
het opstellen van deze onderzoeksvragen om de begrippen helder te maken en om
te inventariseren welke factoren het functioneren van mensen bepalen in
ongunstige en belastende situaties en welke factoren vooral het functioneren van
militairen in oorlogs- en vredesoperaties bepalen. Het is bekend dat allerlei
factoren een rol spelen tijdens het functioneren van mensen in een werksetting.
Het is daarom belangrijk eerst een selectie te maken van die factoren die het
meest van invloed zijn op en het meest belastend zijn voor het functioneren van
mensen. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuurstudie naar belasting en
stress.

Vervolgens wordt op basis van de bevindingen uit de algemene belasting-
en stresstheorieOn een theoretisch werkmodel geschetst. Met de bevindingen uit
de militaire literatuur wordt dit model verder uitgediept en eventueel aangevuld met
specifieke militaire factoren. Vredesoperaties omvatten namelijk een vrij specifieke
context. Specifieke factoren zullen een rol spelen want dergelijke operaties ver van
huis zijn allemaal verschillend van karakter. Het theoretisch werkmodel vormt dus
het raamwerk voor het onderzoek naar het functioneren van militairen tijdens
vredesoperaties. De relaties tussen de verschillende variabelen staan centraal in
dit model en zijn te herleiden tot concrete onderzoeksvragen.

De data, die nodig zijn om deze vragen te beantwoorden zijn verzameld
ten tijde van twee vredesoperaties waarbij Nederlandse militairen betrokken waren,
namelijk Stabilisation Force in Bosni6 (SFOR) en United Nations peacekeeping Force in Cyprus

(UNFICYP). Gekozen is voor twee rotaties van Stabilisation Force in BosnE, namelijk
SFOR-3 en SFOR-4 (SFOR-3M), en daarnaast voor twee rotaties in het kader van
United Nations peacekeeping Force in Cyprus, namelijk UNFICYP-1 en UNFICYP-2 (UNFICYP-
1/2). De twee vredesmissies hadden ieder hun eigen karakter. SFOR was een
vredesoperatie die een vredesafdwingend karakter had en overigens nog steeds
heeft. Tot op heden vinden er immers nog steeds Nederlandse uitzendingen plaats
in het kader van SFOR. UNFICYP had echter meer een traditionele

vredeshandhaving als kenmerk. De UNFICYP-missies zijn in 2001 voor de
Nederlandse krijgsmacht ge6indigd.

Ondanks het feit dat vredesoperaties ieder zo hun eigen karakter hebben
en Nederland alweer een aantal vredesoperaties achter de rug heeft, zal het inzicht
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in de factoren die tijdens vredesoperaties een rol spelen bij het functioneren van
militairen een belangrijke bijdrage kunnen leveren met het oog op verbeteringen in
de voorbereiding van militairen en hun commandanten op toekomstige
vredesoperaties.

1.6       Opbouw van het onderzoeksverslag

Hoofdstukken 2 en 3 vormen het theoretische kader van dit onderzoek. In
Hoofdstuk 2 worden de bevindingen van een literatuurstudie naar het functioneren
van mensen in belastende situaties beschreven. De nadruk ligt op factoren die een
rol spelen bij het omgaan met stressvolle situaties en werkbelasting over het
algemeen. TheorieOn over stress en belasting staan centraal in dit hoofdstuk en er
wordt een stressmodel geTntroduceerd dat in Hoofdstuk 3 en 4 verder uitgewerkt
gaat worden voor de militaire context. In Hoofdstuk 3 worden de vormen van
stress, die bij militairen een rol kunnen spelen, besproken. Dit wordt gedaan vanuit
twee gezichtspunten. Eerst worden de bevindingen weergegeven vanuit het
gezichtspunt van een daadwerkelijke oorlogssituatie en vervolgens worden
bevindingen beschreven, die vanuit de veranderende taakstelling, die
vredesoperaties met zich meebrengen, naar voren komen. Het laatste punt is
belangrijk, omdat het huidige onderzoek zich richt op het functioneren van
militairen bij uitzendingen. De bevindingen vanuit de vredesoperaties worden
beschreven aan de hand van het stressmodel zoals dat in Hoofdstuk 2 wordt
besproken.

Op basis van een theoretische beschouwing in Hoofdstuk 2 en 3 wordt in
Hoofdstuk 4 het theoretische onderzoeksmodel geschetst met de te verwachten
relaties tussen de verschillende variabelen. Vervolgens worden er

onderzoeksvragen geformuleerd aan de hand van dit onderzoeksmodel. Hoofdstuk
5 is methodologisch van aard. Dit hoofdstuk handelt over de gehanteerde
onderzoeksstrategie, de opzet en methode van het onderzoek en de
operationalisatie van de theoretische concepten. Tevens wordt hier aandacht
besteed aan de gebruikte vragenlijsten en hun kwaliteiten en aan de respons en
non-respons op de vragenlijsten. In Hoofdstuk 6 wordt de context van de
onderzoekspopulaties beschreven. Hier wordt achtergrondinformatie gegeven over
de ontwikkelingen in de uitzendgebieden, de Nederlandse eenheden, het mandaat,
de organisatie van de taken en de situatie in het uitzendgebied ten tijde van SFOR-
3, SFOR-4, UNFICYP-1 en UNFICYP-2. Met deze achtergrondinformatie is het
makkelijker om de beschrijvende resultaten, die in Hoofdstuk 7 worden
weergegeven, te begrijpen en te interpreteren. Verklarende resultaten worden in
Hoofdstuk 8 weergegeven. Hier draait het om de specifiekere analyses, die zijn
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uitgevoerd om de relaties tussen de variabelen te achterhalen. Hoofdstukken 7 en
8 geven dus de analyses van de verzamelde data weer. Hier wordt getracht de
onderzoeksvragen uit Hoofdstuk 4 te beantwoorden. Tevens worden de
analyseresultaten in Hoofdstuk 7 en 8 waar mogelijk ondersteund met citaten uit de
gehouden interviews met uitgezonden militairen. Het rapport wordt afgerond met
een hoofdstuk waarin conclusies, discussie en aanbevelingen worden gegeven. De
aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de verbetering van de
voorbereiding van militairen op uitzendingen, de selectie, het trainings- en
opleidingstraject, de optimalisatie van de werkomgeving, de rol van de
commandant, de begeleiding en nazorg van het personeel bij uitzendingen.
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Hoofdstuk 2

Belasting en stress

2.1 Inleiding

In het onderzoek staat de relatie centraal tussen belastende en bedreigende
situaties, het copingproces en de invloed daarvan op het functioneren van
militairen tijdens vredesoperaties. Een algemene literatuurstudie is daarbij de
eerste stap om te bepalen welke factoren over het algemeen het functioneren van
mensen beinvloeden, wat onder belastende en bedreigende situaties moet worden
verstaan, hoe coping plaatsvindt en wat de effecten ervan zijn. In dit hoofdstuk
worden eerst de globale ontwikkelingen besproken met betrekking tot belasting en
stress en de invloed op het functioneren. Deze ontwikkelingen worden gevolgd
door cijfermateriaal over de effecten van stress op de gezondheid en het welzijn.
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van algemene (werk)stress- en
belastingtheoriei#n. Daarna volgt de bespreking van de effecten van belastende

gebeurtenissen en andere eisen uit de omgeving op het functioneren in termen van
gezondheid, welzijn en prestatie.

2.2 Belasting, stress en de invloed op het functioneren

Over het algemeen is onze fysieke gezondheid de laatste jaren steeds

vooruitgegaan door de medische vooruitgang en de goede gezondheidszorg. In
1900 werden drie van de vier sterfgevallen veroorzaakt door griep en tuberculose,
in 1988 werden drie van de vier personen getroffen door hartziekten,
hersenbloeding en kanker mede door een stijging van de gemiddelde leeftijd
(Brannon & Feist, 1992). Deze ontwikkelingen gaan samen met de verschillende
stromingen  die  in  de  loop  van  de  tijd zijn ontstaan.  Rond  1900  werd  nog  door  de
moleculaire biologische stroming gedacht dat gezondheid gedefinieerd moest

worden als "niet ziek zijn" en "klachtenvrij zijn", waarbij de nadruk lag op het
herkennen van bacteriOn en virussen (Engel, 1977); toen deze virussen en
bacterian bedwongen konden worden, ontstond een andere stroming. Vanaf dat
moment werd er ook rekening gehouden met psychologische en sociale factoren
(biopsychosociale model). Gezondheid werd gezien als een complex verschijnsel.
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In de jaren '60 en '70 beginnen psychologie en gedragswetenschappen een
bijdrage te leveren aan de preventie en de behandeling van chronische ziekten en
de promotie van positieve gezondheid. Twee nieuwe invalshoeken ontstaan, de
behavioural medicine en de behaviour health. De behavioural medicine houdt zich bezig met
de ontwikkeling en integratie van gedrags- en biomedische wetenschappen en
kennis en technieken die relevant zijn met betrekking tot gezondheid en ziekte. De
behaviour health houdt zich bezig met de verbetering van de gezondheid en de
preventie van ziekte onder gezonde personen en met gewoonten als roken,
alcoholgebruik, gezonde voeding, et cetera. Er heeft dus een verschuiving
plaatsgevonden van infectieziekten naar chronische ziekten als hart- en
vaatziekten die worden veroorzaakt door ongezond gedrag en een ongezonde
levensstijl. In de jaren '80 wordt onderzoek naar de gevolgen van belasting en
stress op de gezondheid en het welzijn belangrijk (gezondheidspsychologie). Als
gevolg daarvan wordt in de gezondheidszorg steeds meer de nadruk gelegd op de
preventie van ziekten en de vroegtijdige herkenning van symptomen van
chronische ziekten en de vermindering van gezondheidsrisico's. Inmiddels is
bekend dat een belangrijke oorzaak en instandhouding van chronische ziekten te
maken heeft met overbelasting en stress. In de volgende paragraaf wordt dit
ondersteund met cijfermateriaal.

2.2.1 Enkele cijfers

Cijfers met betrekking tot (werk)stress en belasting laten zien dat deze de laatste
jaren steeds meer negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn hebben.
Arbeidsongeschiktheidscijfers uit de USA laten zien dat de afgelopen jaren
driemaal zoveel gevallen van depressiviteit voorkomen. Het aantal werknemers in
de geestelijke gezondheidszorg is vijfmaal zo hoog geworden. Aan uitkeringen
voor arbeidsongeschiktheid wordt driemaal zoveel uitgegeven   als  in   1980.   Als
mensen gedurende langere tijd in een ongunstige werkomgeving verkeren, kan het
uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn, en kan
zelfs de levensverwachting met zeven jaar verkort worden (Johnson , 1989).

Ook in Nederland zijn er dergelijke ontwikkelingen te zien en liegen de
cijfers er niet om, hoewel ze aanzienlijk verschillen van de Amerikaanse cijfers. Per
jaar worden ruim 30.000 werknemers arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van
overbelasting en overspannenheid in hun werk. Meer dan welke lichamelijke kwaal
ook veroorzaken psychische problemen de toeloop naar de WAO. De kosten voor
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ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bedragen in Nederland ongeveer 50
miljard en de helft van alle gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
wordt geweten aan werkstress (De Wolff, 1992). Het aantal toetreders tot de
categorie psychische problemen is gestegen  van   17%  in  1974  tot  33%  in  1989
(Meijman & Van Dormolen, 1992) en bij de overheid is dit zelfs 45% (Gaillard,
2003).  Voor de categorie bewegingsapparaat waren de cijfers:  27%  in  1974  en
31% in 1989. En voor de categorie hart en vaatziekten 18% in 1974 en 10% in
1989. De psychische problemen en ook de hart- en vaatziekten en rugklachten
worden gedeeltelijk aan werkstress toegeschreven. En niet alleen in Nederland
maar ook in heel West Europa is het percentage afkeuringen als gevolg van
overbelasting de afgelopen jaren bijna 20% hoger komen te liggen, waarbij de
psychische aandoeningen met ongeveer 33% de belangrijkste afkeuringpost
vormen (NRC, 2000).

Bepaalde beroepsgroepen als onderwijzers, verpleegkundigen

gevangenisbewaarders en ambtenaren hebben hoge ziekte verzuimcijfers, dit kan
duiden op overbelasting en stress. Ook militairen zouden tot deze beroepsgroepen
gerekend moeten worden. De CBS-ziekteverzuim gegevens van Defensie
personeel (zowel militairen als burgers) laten zien dat de cijfers voor Defensie
personeel (exclusief zwangerschapsverlof en ziekteverzuim langer dan een jaar) in
tegenstelling tot andere beroepsgroepen niet erg hoog zijn, maar weI zijn gestegen
van 4.4% in 1996 tot 5.1% in 1998. De cijfers inclusief verzuim langer dan een jaar
laten ook een stijging zien van 4.8% in 1996 naar 5.6% in  1998 voor de totale
populatie. Bij een uitsplitsing naar leeftijd valt op dat personeel met een hogere
leeftijd (in 1996: 4.4% voor de categorie <25 jaar tegenover 8.6% voor de categorie
55-59 jaarl) meer verzuim laat zien. Er worden relatief hogere cijfers (exclusief
zwangerschapsverlof) gevonden voor vrouwen (8.7% in 1998) in tegenstelling tot
mannen (5.4% in 1998) (CBS, 2000).

2.3      Stress- en belastingtheoriedin

Hoewel iedereen wei weet wat de begrippen belasting en stress inhouden, is het
moeilijk om een beschrijving te geven, die deze begrippen helemaal omvat. Er zijn
namelijk vele vormen van belasting en stress. Onderzoek naar belasting en stress
varieert dan ook van onderzoek naar fysieke dreiging (bijvoorbeeld geweld) tot
psychische dreiging (bijvoorbeeld werkdruk, (dreigend) ontslag). Daarnaast kan er
sprake zijn van individueel onderzoek en epidemiologisch onderzoek bij grote

  Dit betreft vooral burgerpersoneel. Militairen kunnen al eerder de dienst uit.
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aantallen personen. Ook casu'istiek onderzoek naar de verwerking van acute
stress door ingrijpende gebeurtenissen (life-events) in iemands leven of van extreme
situaties zoals oorlogen, rampen en gijzelingen komt veelvuldig voor (Hobfoll,
1988). Extreem negatieve gebeurtenissen kunnen zelfs op langere termijn zeer
hevige stressreacties te weeg brengen. Er wordt dan gesproken van een post
traumatische stress stoornis (PTSS). Ook alledaagse irritaties kunnen tot belasting
en stressreacties leiden wanneer ze zich over een langere tijd uitstrekken of
wanneer zich een opeenhoping van vele kleine tegenslagen voordoet of wanneer
iemand over onvoldoende mogelijkheden beschikt om ermee om te gaan.

In de loop der jaren zijn er vanuit verschillende invalshoeken verschillende
theorieOn ontwikkeld over hoe belasting, (werk)stress en stressreacties ontstaan.
Een eenduidige definitie van belasting of stress is daardoor moeilijk. Traditionele
stresstheoriean die het unidimensionele denken benadrukken, verklaren hoe
mensen in extreme situaties handelen, hun verdriet verwerken en in staat zijn te
overleven (Cannon, 1932; Selye, 1956, 1980; Holmes & Rahe, 1967). Andere
theoriean gaan uit van een interactionele benadering waarin meerdere factoren
een rol spelen en leggen de nadruk op de (werk)omgeving of leggen uit hoe
(werk)stress ontstaat. Op basis van de verschillende vormen van stress kunnen
deze theoriedn worden beschreven.

In de eerste plaats is er de functieleer en ergonomie. Vanuit deze
invalshoek wordt op een cognitief-energetische manier naar belasting en stress
gekeken. De nadruk ligt daarbij op factoren uit de omgeving, zoals slaapgebrek,
lawaai, farmaca, langdurig werken, en op de taakprestatie. De hoeveelheid
werklast en de fysieke en psychosociale omgevingsfactoren staan centraal in de
theorie. Het gaat bij deze theorie6n om de aandacht en mentale inspanning in
complexe taaksituaties, al dan niet onder ongunstige omstandigheden. De
hoeveelheid belasting wordt op basis hiervan gedefinieerd in termen van
werkomgeving: hoe hoger het werktempo, des te meer belasting. Bij dit soort
theorie6n kan gedacht worden aan onderzoek op het gebied van mentale
verwerkingscapaciteit, aandachtsprocessen, taakstructuur, vermoeidheid en
herstel en allerlei verwante processen die de werkbelasting bepalen (Meijman,
1991; Gaillard, 1992; Buunk, 1990; Boer, 1992; Gaillard, 2003).

Vervolgens kan stress gezien worden als reactiepatroon. Vanuit de
psychofysiologie en de geneeskunde, waarin de rol van belasting bij het ontstaan
van ziekte wordt bekeken, wordt stress gedefinieerd als een reactie resulterend in
veranderingen en verstoringen in het fysiologische en psychologische functioneren.
Klassieke theoriei#n die stress op deze manier definWren zijn gebaseerd op
theorie5n van twee grote pioniers op het gebied van stressonderzoek namelijk het
General Adaptation Syndrome van Selye (1956) en de Fight-flight (vecht-vlucht) theorie
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van Cannon (1932). Selye definieerde stress als een aspecifieke respons van het
lichaam op elke eis. Het General Adaptation Syndrome is gebaseerd op reacties op
elektrische schokken en onderdompelingen in ijskoud water. De gedachten en
emoties van de betrokken persoon als mede de persoonlijkheid spelen geen rol in
deze theorie. Het idee van de vecht-vlucht reactie is gebaseerd op het feit dat
wanneer een organisme door een schadelijke stimulus bedreigd wordt, er een
algemeen patroon van reacties optreedt. Selye ging ervan uit dat stressoren de
bijnieren via de hersenen stimuleerden tot aanmaak van hormonen. Volgens
Cannon zorgt het sympathische-adrenale systeem voor een toename van afgifte
van hormonen, zoals catecholaminen en corticosteroiden (ook weI
"stresshormonen" genoemd). Een verhoogde afgifte van deze hormonen zou tot
een aanval op het immuunsysteem leiden en overvloedige belasting zou op deze
manier tot ziekte kunnen leiden, of bijvoorbeeld tot infecties.

In de derde plaats zijn er de procestheoriean. Deze beschrijven hoe de
negatieve effecten van overbelasting langzaam opbouwen en hoe dit proces nog
een hele tijd kan doorgaan zelfs wanneer de eigenlijke oorzaak al is opgeheven en
niet meer aanwezig is. De nadruk ligt dus eigenlijk op het ontstaan van nadelige
gevolgen op de lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn problematische situaties
met een chronisch karakter, zoals werkloosheid, een slechte woonsituatie en
langdurige blootstelling aan omgevingsstressoren als lawaaioverlast en schadelijke
stoffen (Gaillard, 2003). Dergelijke theorieOn gaan ervan uit dat hoe langer iemand
wordt blootgesteld aan overbelasting des te groter het effect is. Procestheoriedn
gaan ervan uit dat stress de regulatie van energetische mechanismen verstoort,
waardoor er pathologische processen ontstaan die op hun beurt het ziekteproces
op gang brengen. Als gevolg van een veelvuldig optreden van deze verstoringen
kan er blijvende schade ontstaan aan organen. Dit kan tot het ontstaan van ziekten
leiden. Meestal gaat dit samen met een erfelijke aanleg voor bepaalde ziekten
(zoals hypertensie, hart- en vaatziekten) en met ongezonde gedragsgewoonten
zoals roken of alcoholgebruik.

Tot slot is de interactionele benadering de meest gehanteerde belasting-
en stresstheorie. Deze benadering gaat uit van interacties tussen persoon en
omgeving en legt de nadruk op de subjectieve beoordeling van de psychosociale
aspecten van de omgeving. Daarbij is het belangrijkste aspect de invloed van de
negatieve emoties en lichamelijke verstoringen op ons functioneren, welzijn en
gezondheid. Negatieve emoties ontstaan doordat iemand de situatie als
bedreigend beoordeelt waarbij de capaciteiten en de mogelijkheden die de
omgeving biedt afgewogen worden tegen de eisen die de omgeving stelt. De
afstemming van het evenwicht tussen de persoon en zijn omgeving staat dus
centraal, de zogenaamde person environment fit. In de werksituatie is er sprake van
evenwicht als de werkbelasting optimaal is. Als iemand niet of maar net aan de
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eisen kan voldoen, kan dit tot negatieve gevoelens leiden en ten slotte invloed
hebben op het functioneren. Een basis voor veel psychosociaal interactioneel
onderzoek is het bekende Michigan model geweest, ontworpen door Kahn (1981).
Ook door Lazarus en Folkman (1984) en door Karasek & Theorell (1990) zijn
interactionele belasting- en stressmodellen ontworpen. In de volgende paragraaf
wordt dieper op de interactionele benadering ingegaan.

2.4      De interactionele benadering van belasting en stress

Omdat er geen direct verband is tussen belastende factoren en de gevolgen van
stress is de relatie tussen belasting en stressreacties complex. In psychosociaal
interactioneel onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van de subjectieve
beoordeling van de situatie door de persoon. Stressreacties treden alleen dan op
als de situatie als bedreigend wordt beoordeeld. Daarnaast wordt ook rekening
gehouden met de mogelijkheden die een persoon heeft om met deze gebeurtenis
om te gaan (coping). Een gangbare definitie van stress in dit kader is "Een
toestand waarin iemand niet in staat is, of zichzelf niet in staat acht om aan de door
de omgeving gestelde eisen te voldoen (Kompier & Marcelissen, 1990; Gaillard,
2003)".

Het Michigan stressmodel van Kahn (1981) laat zien dat het optreden van
stressreacties afhankelijk is van de subjectieve beoordeling van de omgeving en
dat ziekteverschijnselen veroorzaakt worden door acute stressreacties (Figuur: 2-
1).

persoonlijkheid

objectjeve ziekte
omgeving subjectieve v stressreacties

omgeving

sociale steun

Figuur 2-1: Het Michigan model

In het model wordt verondersteld dat ook persoonlijkheid en sociale steun een rol
spelen. Deze laatste variabelen hebben op drie momenten in het model impact. Ze
beinvioeden de beoordeling van de omgeving, ze beinvloeden de relatie tussen de
beoordeling en de stressreacties en ze beinvioeden de stressreacties die tot ziekte
kunnen leiden. Nadeel van het Michigan model zou zijn dat het een zogenaamd
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categoriemodel is. Een dergelijk model probeert alleen de verschillende factoren
door middel van categoriean overzichtelijk in kaart te brengen zonder iets over
onderliggende relaties te zeggen. Het zegt daarom weinig over de mogelijke
oorzaken van stressreacties en de relaties met gezondheidsvariabelen. Onderzoek
met dit model is meestal inventariserend of exploratief van aard. Analyses
beperken zich tot correlaties of factoranalyse om het aantal factoren te beperken.
Analyses zouden ingewikkelde modellen opleveren die nauwelijks

generaliseerbaar zijn.
Met procesmodellen hebben onderzoekers geprobeerd de nadelen van

categoriemodellen op te vangen. Procesmodellen proberen de factoren met elkaar
te verbinden en zo oorzaken (bijvoorbeeld kenmerken van de werkomgeving) aan
te wijzen en te verbinden aan uitkomsten (welzijn en gezondheidsindicatoren). Zij
geven aan wat de onderliggende processen zijn en bekijken relaties tussen
factoren en gezondheid. Ze beschouwen de mensen niet zozeer als passief, maar
leggen de nadruk op de mogelijkheden om de omgeving te veranderen (Karasek &
Theorell, 1990) of om een bepaalde geschikte copingstrategie te kiezen (Lazarus &
Folkman, 1984). Een bekend procesmodel is het model van Lazarus & Folkman
(1984). Zij definiOren stress als: "Een bepaalde relatie tussen de persoon en zijn
omgeving, waarbij deze omgeving beoordeeld wordt in termen van het bereiken of
overschrijden van de bronnen en middelen van de persoon, waardoor zijn welzijn
in gevaar komt". In dit model staat dus de cognitieve benadering van het
waarnemen en verwerken van stress centraal. Uitgegaan wordt van het idee dat
stressreacties niet meteen door blootstelling aan omgevingseisen worden
veroorzaakt, maar dat vooraf aan stressreacties een subjectieve inschatting van de
situatie een rol speelt. Het individu ziet een onbalans tussen de omgevingseisen en
de beschikbare middelen (eigen capaciteiten, sociale steun). Dit is van invloed op
hoe men de belastende gebeurtenis uiteindelijk beoordeelt en welke
copingstrategie wordt gekozen om toe te passen. Dit model suggereert dus dat op
bepaalde momenten een individu meer vertrouwt op de ene copingstrategie en op
een ander moment juist meer op een andere. Kortom, er staan in de theorie van
Lazarus en Folkman drie kenmerken centraal: 1. stress verwijst  naar een relatie
tussen persoon en omgeving; 2. de beoordeling van de situatie is belangrijk; en 3.
de situatie wordt in termen van bedreigend, uitdagend of schadelijk beoordeeld.

Een ander bekend procesmodel is het werkstress model van Karasek en
Theorell (1990). Dit model is gebaseerd op twee belangrijke factoren namelijk:
werklast en regelruimte. De factor werklast in dit model heeft betrekking op de
psychologische eisen die de omgeving aan de werknemer stelt (psychological
demands). Deze eisen vallen uiteen in een kwantitatief aspect, namelijk de
hoeveelheid werk, en een kwalitatief aspect, namelijk de taakinhoud en vereist
opleidingsniveau. Het werk wordt gezien als uitdagend, wanneer het een beroep
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doet op iemands vaardigheden, kennis en ervaring. Onder regelruimte wordt
verstaan dat een werknemer mogelijkheden heeft om zelf te beslissen hoe hij het
werk uitvoert (in welk tempo, op welke manier en in welke volgorde). Regelruimte
heeft bovendien betrekking op factoren in de werkomgeving zoals de inrichting van
de werkplek, roosters en dergelijke. Later is de factor sociale steun als moderator
aan het model toegevoegd. Sociale steun beinvloedt indirect de relatie tussen de
eisen uit de omgeving en de effecten op de gezondheid.

Het model van Karasek en Theorell is bedoeld om een groot scala aan
verschijnselen te voorspellen, variOrend van gedrag op de werkplek tot
gezondheidseffecten op de langere termijn. Uit onderzoek komt naar voren dat het
in een werksituatie niet om de objectieve taakeisen gaat maar om wat de persoon
denkt dat de eisen zijn en wat zijn mogelijkheden zijn om met die eisen om te gaan
(Furda et al, 1993; 1994). Werkstress kan dus ontstaan als een werknemer hogere
eisen aan zijn werk stelt dan nodig is of wanneer de functie-eisen onduidelijk of
tegenstrijdig zijn, of niet zijn afgestemd op de capaciteiten van de werknemer.

2.5      Eisen van de omgeving

In de vorige paragraaf is bij de beschrijving van de interactionele belasting- en
stresstheoriean steeds uitgegaan van aspecten of eisen van de (werk)omgeving
waaraan een persoon wordt blootgesteld. Welke eisen zijn dit?

De werksituatie beslaat een groot deel van ons leven. Op dat gebied is
veel onderzoek naar stress gedaan. Onderzoekers die zich bezig houden met
onderzoek naar de werksituatie leggen dikwijls geen link meer met iemands leven
buiten de werksituatie en slechts zelden wordt onderzoek gedaan naar iemands
leven buiten het werk en het werk zelf en de relatie daartussen. Omdat onderzoek

zich beperkt tot specifieke werksituaties en privd-situaties is er nog weinig
duidelijkheid in de relatie tussen gebeurtenissen in werksituaties en
gebeurtenissen in niet-werksituaties (Beehr, 1995). Toch zijn er enkele
onderzoekers die menen dat er een effect is tussen de werksituatie en de priva-
situatie (o.a. Zedeck, 1992). Op basis van verschillende onderzoeken naar
werksituaties en niet-werkgerelateerde situaties zien we dat een aantal eisen doet
zich voornamelijk voordoet in alleen de werksituatie en dat andere eisen zowel in
beide situaties kunnen voorkomen. In de categorie eisen die zich in de werksituatie
voordoen, is de werkbelasting een belangrijke eis.

Daarnaast zijn er eisen die inherent zijn aan de werksituatie, maar die
vooral de werksfeer aantasten of de motivatie van werknemers be)'nvloeden, de
zogenaamde interne eisen. Vaak hebben zij te maken met sociale relaties in de
werksfeer. Voorbeelden hiervan zijn wrijving en/of conflicten met collega's, maar
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ook de afwezigheid van collega's en apparatuurstoringen kunnen de werksfeer en
de motivatie van de individuele werknemer of groepen werknemers be'invloeden.

Tot slot zijn er nog fysieke dreigingen (geweld) en omgevingsstressoren
(vervuiling, et cetera). Fysieke dreigingen en omgevingsstressoren kunnen zowel
in de werksituatie als in de priv6-situatie voorkomen. Een voorbeeld van een
fysieke dreiging zowel in een werksituatie als in een privd-situatie is een
gewelddadige bankoverval, waarbij personeel en cliOnten zijn betrokken. Het is een
fysieke dreiging voor de bankmedewerkers in de werksituatie. Voor de clianten
echter is het een fysieke stressor in privd-sfeer. Maar ook stressoren als
lawaaioverlast en vervuiling kunnen zowel tijdens het werk, er wordt dan eigenlijk
van de arbeidsomstandigheden gesproken, als in de privd-situatie van mensen
voorkomen. Bijvoorbeeld het lawaai van machines in fabrieken kan een stressor
zijn voor het personeel. Lawaai van een hard spelende radio van jongeren op
straat elke avond kan ook een irritatie opwekken en stressreacties te weeg
brengen bij buurtbewoners.

2.5.1 Werkbelasting

Werkbelasting wordt gezien als een psychische eis. Er is en wordt veel onderzoek
gedaan naar werkbelasting en werkstress en de begrippen worden regelmatig door
elkaar gebruikt. Volgens Gaillard (2003) is er een verschil tussen deze begrippen.
Werkstress is volgens hem meer het gevolg van werkbelasting. Onder bepaalde
omstandigheden kan werkbelasting inderdaad tot werkstress leiden. Werkbelasting
wordt doorgaans omschreven als "De verhouding tussen de taakeisen en de
mogelijkheden of capaciteiten van degene die de taak uitvoert" (Gaillard, 2003;
Boer, 1992; Meijman & Van Doormolen, 1992). Het gaat dan om de perceptuele,
psychomotorische en cognitieve vaardigheden aan de ene kant en de persoonlijke
motieven, waarden en behoeften aan de andere kant. Om een taak uit te kunnen
voeren moet er inspanning geleverd worden. Welke en hoeveel inspanning er
geleverd kan worden is afhankelijk van persoonsgebonden kenmerken als kennis
en vaardigheden en motivatie. Het gaat over het feit dat de inspanning die de
psychologische eisen en het uitdagende karakter van het werk vragen van de
werknemer voldoende is om de gevraagde inspanning te leveren. Dus het gaat om
de verhouding tussen de gestelde werkeisen en de verwerkingscapaciteit (kennis,
vaardigheden, ervaring) van de werknemer (Gaillard, 2003).

Niet alleen de hoeveelheid werk (tijdsdruk en werktempo) maar ook de
taakinhoud en het vereiste niveau van verwerking (de volledigheid van de functie,
afwisseling van werkzaamheden, verantwoordelijkheden in het werk, conflicterende
taakeisen en de moeilijkheid van het werk) zijn factoren die daarbij een rol spelen.
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De totale werkbelasting bestaat uit drie componenten, een mentale, een fysieke en
een emotionele component. De belangrijkste component in onderzoek is de
mentale component. De veranderingen in de werkplek door automatisering en
mechanisering hebben er voor gezorgd dat de productiviteit omhoog is gegaan en
dat er een verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden heeft

plaatsgevonden. De negatieve gevolgen met betrekking tot de mentale belasting
zijn echter des te groter geworden. De toenemende werkdruk heeft ervoor gezorgd
dat de moderne werkplek de laatste jaren onvriendelijker is geworden en de
toegenomen nadruk op efficiantie en kostenbeheersing leidt tot een verhoogde
werkdruk. Maar ook onderbelasting of een eenzijdige belasting of een monotone

belasting kunnen ontstaan door de overname van productiewerk door machines.

Bovendien zijn met het oog op effici6ntie de taken van de werknemers ook steeds

meer opgesplitst en wordt de vrijheid van handelen steeds verder ingeperkt.
Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol. De verwerkingscapaciteit die

nodig is, is namelijk ook afhankelijk van de structuur van een taak en de
hoeveelheid aandacht die de taak vraagt. Ook ontstaat overbelasting doordat
meerdere componenten van  de taak vrijwel tegelijkertijd dezelfde

aandachtsprocessen eisen: de capaciteitsgrens wordt sneller bereikt. Door herstel

(rustperioden, slaap) kan er steeds een nieuw beroep op het verwerkingssysteem
gedaan worden. Bij onvoldoende herstel kan een nieuwe inspanning zoveel van de
mentale verwerkingscapaciteit vergen dat er vermoeidheid optreedt. Gebeurt dit
vaker dan kan   er een cumulatief proces optreden, waarbij

vermoeidheidsverschijnselen chronisch worden, een afgenomen welbevinden

optreedt en slaapklachten en andere psychosomatische klachten optreden
(overspannen, burnout) (Meijman & Van Dormolen, 1992).

Dus wanneer taken de grens van de verwerkingscapaciteit overschrijden
kan er werkstress ontstaan. Werkstress wordt door Gaillard (2003) gedefinieerd
als: "De spanningsreactie die een chronische vorm heeft aangenomen, ten gevolge
van bedreigende en onbeheersbare (of nauwelijks beheersbare) belastingfactoren
in de werksituatie, met als belangrijkste determinant een hoge werkdruk in
combinatie met een lage regelruimte." Daarnaast kunnen stressreacties echter ook
ontstaan door een te lage werkbelasting of bij een te laag of een te onregelmatig
werkaanbod zodat er verveling en irritaties ontstaan. Op de lange termijn kunnen

verveling en irritaties tot stress leiden.

32



BELASTING EN STRESS

2.5.2 Interne eisen

Interne eisen zijn inherent aan de werkbelasting en spelen ook een rol in
werksituaties. Onder interne eisen worden gebeurtenissen verstaan, die zich
voordoen bij een individu of een groep werknemers en die, door de werksfeer en
de motivatie van werknemers te beinvloeden, een bijdrage leveren aan de ervaren
werkbelasting door het individu of de groep. Ze hebben dus niet zozeer een directe
invloed op de werkbelasting maar eerder een indirecte, en meer nog behvloeden
ze de werksfeer en de motivatie van de werknemer(s). Voorbeelden hiervan zijn
conflicten in de groep, de betrokkenheid bij de organisatie of de inhoud van het
werk, zoals het moeten verrichten van oneigenlijk werk waarvoor men eigenlijk niet
opgeleid is. Maar ook het krijgen van geen (juiste) beloningen voor het verrichtte
werk, ziekte en vermoeidheid van de andere collega's en apparatuurstoringen, et
cetera, zijn aspecten die de motivatie en de werksfeer aantasten en daarmee
indirect de werkbelasting be'i'nvloeden (Gaillard, 2003).

2.5.3 Fysieke dreigingen

Bedreigende situaties zijn eisen die het functioneren kunnen belemmeren en tot
belasting en stress kunnen leiden omdat ze een sterk emotionerend of fysiek
dreigend karakter hebben bijvoorbeeld een overval of oorlogsgeweld. Dergelijke
situaties leiden meestal tot acute stress en angstgevoelens en hebben negatieve
gevolgen voor de concentratie van het individu. In dit kader kan de in de vorige
paragraaf geintroduceerde Social Readjustment Scale of ook wei Ufe Events Scale (LES)
genoemd worden (Holmes & Rahe, 1967). Holmes en Rahe hebben een lijst van
43 stressgebeurtenissen samengesteld, waarin ze een rangorde aanbrachten van
zeer ernstig naar minder ernstig. Op deze schaal kan een maximum aantal punten
op risico voor stress gehaald kan worden. Het overlijden van de partner en
echtscheiding staan bijvoorbeeld in deze rangorde lijst in de top drie en zijn het
meest stressvol. Op nummer acht staat de eerste gebeurtenis die met het werk te
maken heeft, namelijk ontslag. De lijst van Holmes en Rahe wordt nog veelvuldig in
stressonderzoek gebruikt. Na het ervaren van een fysieke bedreigende situatie,
kunnen langdurige perioden met allerlei klachten optreden die het dagelijkse
functioneren belemmeren. Bij 66n op de twintig personen heeft een ernstige
gebeurtenis zeer err'istige problematiek tot gevolg en wordt het dagelijks
functioneren bijna geheel belemmerd. Er wordt dan gesproken van een
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wat hier precies onder wordt verstaan,
wordt in Paragraaf 3.3.2 uitgewerkt.
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Het werken onder extreem bedreigende omstandigheden kan iemand extra alert
maken en een positieve uitwerking hebben op de prestatie volgens de fight-flight
theorie van Cannon (1932). Dit is een reactie die op korte termijn plaatsvindt. Op
langere termijn kan alertheid ook absurde vormen aannemen, waardoor men
overdreven spichtig wordt en bijvoorbeeld dingen gaat zien die er niet zijn.
Uiteindelijk treedt uitputting op en kan men in een apathische toestand geraken en
een gevoel van hulpeloosheid en verlatenheid gaan vertonen (zie voor nadere
uitleg Paragraaf 3.3.1)

2.5.4 Omgevingsstressoren

Omgevingsstressoren als klimaat (hitte en koude), lawaaioverlast, stankoverlast,
vervuiling en stof, slaapgebrek, onvoldoende eten en drinken, crowding en isolatie,
kunnen de uitvoering van de werkzaamheden belemmeren en daarmee een extra
belasting vormen. Normaal gesproken voelt iemand zich het meest op zijn gemak
in de vertrouwde woon- of werkomgeving. Bij een verandering van omgeving
moeten een aantal indrukken verwerkt worden, die ieder in meer of mindere mate
kunnen optreden. Dit heeft ermee te maken met het feit dat men de controle over
de situatie min of meer kwijtraakt. Een vreemde omgeving maakt dat mensen niet
weten wat ze staat te wachten. Een vreemde omgeving veroorzaakt onzekerheid
en roept gevoelens van ongenoegen en stress op. De taken van de krijgsmacht
zijn met allerlei vredesoperaties steeds meer gericht op wereldwijd optreden en de
verandering van omgeving en omgevingsstressoren spelen hierbij een belangrijke
rol.

Klimaat, lawaai en vervuiling
Bij klimaat moet vooral gedacht worden aan extreme temperaturen (warm en
koud), maar ook aan hoge vochtigheid of juist droogte en de daarmee
samenhangende flora en fauna. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) houdt
zich bezig met het klimaat en de gezondheid. De gezondheid van de mens hangt
af van schoon en veilig water en schuilplaatsen in het kader van stormen, orkanen
en luchtvervuiling. Maar ook grote droogtes en de tropische ziektes als malaria zijn
bedreigend voor de gezondheid. Mensen hebben een ingewikkeld biologisch
systeem, dat de temperatuur van het lichaam regelt. Dit systeem moet de
lichaamstemperatuur onder de 40 graden Celsius houden om het lichaam te
beschermen tegen te warme omstandigheden. Ook moet het systeem de
lichaamstemperatuur boven het vriespunt houden. Als de lichaamstemperatuur een
paar graden fluctueert, dan worden de fysieke en mentale prestaties belemmerd.
De reacties op het werken in een zeer warm klimaat zijn dorst en een droge huid,
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maar ook overmatig transpireren. Dit laatste kan de prestatie beinvloeden doordat
bijvoorbeeld transpiratievocht in de ogen komt en men slecht ziet, natte en
glibberige handen krijgt en allerlei apparatuur zoals een headset niet meer lekker zit.

Op de lange termijn kunnen mensen verward worden door uitdroging en het
cognitieve functioneren gaat dus achteruit (Kobrick & Johnson, 1991). Blootstelling
aan koude maakt het werken niet alleen onaangenaam, maar tast ook de
gevoeligheid van de huid en de doorbloeding van handen en voeten aan. Hierdoor
wordt het werken met bijvoorbeeld gereedschappen of wapens belemmerd. Ook
kan de slaap negatief worden beinvioed. Het werken in een koud klimaat maakt
ook extra hongerig. Bij zowel koude of te warme temperaturen blijken mensen
minder alert te zijn (Radloff & Helmreich,1968; Kobrick & Johnson, 1991).

Lawaaioverlast kan irriterend werken en leidt tot ernstige

gehoorbeschadiging als geen maatregelen genomen worden. Daarnaast kan het
werken in een lawaaierige omgeving de aandacht afleiden en soms zelfs

gevaarlijke situaties opleveren, denk hierbij aan het werken met lawaaierige
machines in fabrieken. Het is moeilijk om lawaai objectief vast te stellen. Wat voor
de een muziek is, is voor de ander lawaaioverlast. Ook bij mensen die in
ploegendienst werken en overdag slapen kan het gewone dagelijkse geluid van
buiten als hinderlijk en als lawaai worden bestempeld. Onderzoek toont aan dat
lawaai effect heeft op de gezondheid. Onderzoek bij werknemers die zijn
blootgesteld aan lawaai toont aan dat zij naast verlies van het gehoor,
communicatiestoornissen, ook klachten over misselijkheid, hoofdpijn, impotentie en
een slecht humeur rapporteren (Cohen, Glass & Phillips, 1977; Moore & Von
Gierke, 1991). Onderzoek bij kinderen op scholen in Los Angeles dicht bij een
vliegveld, heeft aangetoond dat deze kinderen een hogere bloeddruk hebben dan
kinderen die op rustig gelegen scholen zitten (Cohen-Krantz et al, 1982). Ook
presteren kinderen die in een lawaaierige omgeving wonen slechter op school. Zij
zijn eerder afgeleid en hebben ze een lagere frustratietolerantie. Boven bepaalde
geluidswaarden wordt de prestatie minder (Moore & Von Gierke, 1991). Bij lawaai

verloopt ook de communicatie moeizaam doordat er veel ruis is. Delen van
boodschappen worden maar half verstaan en men gaat minder communiceren
omdat het te veel inspanning kost (Moore & Von Gierke, 1991).

Daarnaast kunnen vervuiling, stankoverlast en stof (water, lucht en
grondvervuiling) leiden tot stressreacties en gezondheidsklachten. Door onze
moderne technologie zijn de vervuilende factoren toegenomen. Een ongeluk met
een chemische stof kan tot gevoelens van hulpeloosheid leiden omdat de
ongelukken buiten de controle van personen liggen. De angst voor rampen (maar
ook de angst die blijft na het meemaken van een ramp), bijvoorbeeld met
chemische fabrieken, kan de hele omgeving aangrijpen en op de lange termijn tot
stress leiden (Baum, Gatchel & Schaeffer, 1983). Een bekend voorval is het
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ongeluk   met de kerncentrale in Tsjernobyl   in 1986, waarbij radioactieve   stof
vrijkwam (Energieonderzoek Centrum Nederland, 2001). Ook de dreiging van
biologische en chemische wapens vormt een bron van stress omdat deze wapens
zo onzichtbaar worden gebruikt en verrassend kunnen toeslaan. Asbest is een stof
die ook een belastende factor kan zijn en tot stress kan leiden. Dit vezelachtige
materiaal met haar gunstige eigenschappen (sterk, onbrandbaar en een goede
isolatie) heeft er voor gezorgd dat het veelvuldig in het verleden is verwerkt in
gebouwen, constructies, apparaten en producten. Meer dan 3000 verschillende
asbesthoudende producten  zijn  er  op de markt gebracht. Sinds  1978  is  er  een
wetgeving ontwikkeld   voor het verwijderen van asbest. Sinds   1988   is   er   het
Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en sinds  1993 het zogenaamde Asbest
verwijderingbesluit om de risico's voor de gezondheid tot een minimum te
beperken. In vele andere landen wordt dit materiaal echter nog veelvuldig verwerkt
in bijvoorbeeld gebouwen en heersen er andere opvattingen over het omgaan met
asbest

Onderzoek naar vervuiling, stank en stof heeft laten zien dat vooral een
gebrek aan gevoel van controle over de situatie een belangrijke factor is in relatie
tot het ontstaan van stress (Rankin, 1969; Rotton et al., 1979). Ander onderzoek
toont aan dat wanneer mensen al lange tijd in een vervuilde omgeving wonen ze
zich kunnen aanpassen en niet te veel moeite meer doen om actie en maatregelen
te nemen om van de vervuiling af te komen. Ze berusten er uiteindelijk in. Ze
hebben zich dan psychologisch en fysiologisch aangepast aan de omgeving en zijn
minder gevoelig voor de vervuiling (Evans et al., 1982).

Crowding en slaapdeprivatie
Een andere omgevingsstressor is crowding. Crowding heeft te maken met het zich
bevinden in grote menigten met weinig ruimte. Populatiedichtheid is door Stokols
(1972) gedefinieerd als: "De fysieke conditie waarin een grote populatie een kleine
ruimte bezet". Crowding is meer de psychologische conditie die voortkomt uit
iemands perceptie van een omgeving waarin sprake is van een grote menigte of
dichtheid van mensen. Crowding kan leiden tot het toenemen van agressie en het
afnemen van de prestatie op taken, zich terugtrekken uit interpersoonlijke relaties,
tot het toenemen van misdaden et cetera (Sundstrom, 1978). Een onderzoek naar
woondichtheid en stress in India laat zien dat dichtheid tot overmatige en
ongewilde sociale interacties leidt en tot onvoldoende privacy en uiteindelijk tot
stress (Evans et al., 1989). Ook andere onderzoeken op het gebied van hoge
dichtheid in populaties hebben aangetoond dat er een positieve relatie is met
stress. Ook hier speelt net als bij vervuiling het gebrek aan controle over de situatie
een belangrijke rol.

36



BELASTING EN STRESS

Slaapdeprivatie kan ook tot stress leiden. Het kan ontstaan doordat mensen tegen
het ritme van hun biologische klok in werken, door lange dagen te maken en de
nachten door te werken (Krueger, 1991). Slaapdeprivatie kan ook het gevolg zijn
van stress. De psychologische problemen bij slaapgebrek zijn vaak groter dan de
fysiologische. Ook hebben studies aangetoond dat slaapdeprivatie het
immuunsysteem aantast (Akerstedt, 1988; Moldovsky et al, 1986). De laatste jaren
is zelfs het idee ontstaan dat slaapgebrek een soort epidemie zou kunnen worden
en daarmee de hoofdveroorzaker van allerlei klachten en ziekten is. Mensen
hebben tegenwoordig te veel te doen op een dag en komen daarom nauwelijks
meer aan voldoende slaap toe. Over een langere periode wordt een zogenaamde
"slaapschuld" opgebouwd, die negatieve consequenties heeft voor de weerstand.
Extreem slaapgebrek kan leiden tot minder cognitief functioneren en zelfs tot
hallucinaties. Bij slaapdeprivatie neemt daarom ook de kans op het maken van
ongelukken toe (Krueger, 1991; Brannon & Feist, 1992).

2.5.5 Psychosociale stressoren

Tot slot zijn er nog de psychosociale stressoren, die betrekking hebben op de
interacties tussen het individu en zijn sociale omgeving. Zo kan een gevoel van
isolatie een belangrijke stressor zijn, wanneer er sprake is van het op grote afstand
van huis werken. De afstand kan te groot zijn voor bezoeken aan het thuisfront. Als
iemand geYsoleerd werkt en nauwelijks sociale contacten met thuis kan hebben en
geen collega's heeft die voor sociale ondersteuning zorgen, kan een gevoel van
isolatie ontstaan. Een gevolg van isolatie is dat als er weinig of geen collega's zijn
om mee samen te werken, er ook geen vriendschappen opgebouwd worden en er
minder goed gepresteerd wordt. Onderzoek van Berkman & Syme (1979) heeft
zelfs aangetoond dat sociale isolatie een groter risico vormt voor de gezondheid
dan alcoholconsumptie, roken en overgewicht. Zij vonden significante correlaties
met stress en mortaliteitcijfers. Een mogelijke verklaring voor het effect van sociale
isolatie is dat de factor sociale steun als buffer dient tegen stress en ziektes (zie
ook Paragraaf 2.8.1).

Ook de geografische en culturele verschillen met thuis kunnen groot zijn,
waardoor iemand moeite heeft zich aan te passen aan de veranderde
omstandigheden. Contact met het thuisfront is ook belangrijk in een geisoleerde
situatie, zodat men zich geen zorgen hoeft te maken over het thuisfront. Dit is
zeker belangrijk als er sprake is van een onstabiel thuisfront. Post en telefonisch
contact met het thuisfront zijn zeer belangrijke factoren in dergelijke werksituaties.
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2.6 Gezondheid, welzijn en prestatie

Tot nu toe is er gesproken over wat er onder stress wordt verstaan, welke
stressmodellen er zijn, hoe stress ontstaat en op welke wijze de eisen invloed
hebben op de gezondheid, het welzijn of de prestatie hebben. In deze paragraaf
wordt daarom dieper ingegaan op de effecten van stress. Eerst worden de
begrippen gezondheid, welzijn en prestatie uitgelegd. Vervolgens worden de
stressreacties en de gevolgen van stress voor de gezondheid, het welzijn en de
prestatie besproken.

2.6.1    Gezondheid en welzijn

Uit de beschrijving van stress en de stressmodellen komt naar voren dat de
begrippen stress en belasting een relatie hebben met begrippen als gezondheid en
welzijn. Gaillard (2003) definieert het begrip gezondheid als: "De afwezigheid van
ziekten". Door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) wordt het begrip
gezondheid ruimer gedefinieerd als: "Een lichamelijk en psychisch welzijn". Het
verschil tussen ziek en gezond zijn is door de definitie van Gaillard een soort van
schaal met twee extremen. Aan de ene kant staat ziek (psychisch en fysiek) en
aan de andere kant gezond. Mensen kunnen daartussen variaren in ziek zijn. Een
klein deel van de bevolking is super gezond en een klein deel is ernstig ziek en de
rest van de bevolking bevindt zich er ergens tussenin.

Het welzijn van mensen is deels gebaseerd op welvaart of materidle
behoeftebevrediging Welvaart alleen biedt niet voldoende garantie voor een
algemeen menselijk welbevinden. Niet-materiele (geestelijke of psychische)
elementen zijn mede bepalend voor het menselijk welbevinden. Het geluk van
mensen vereist meer dan brood alleen (Bergsma & Van Petersen, 2000).

De drie begrippen gezondheid, welzijn en prestatie hangen onlosmakelijk
met elkaar samen. Als men ernstig ziek is, kunnen het algemeen welbevinden en
het vermogen om dingen goed uit te voeren aangetast worden. Bijvoorbeeld bij
chronische vermoeidheid zal men niet of minder in staat zijn om van materiele
zaken (een luxe vakantie bijvoorbeeld) te genieten omdat men gewoonweg de puf
er niet voor heeft. Ook het uitvoeren van bijvoorbeeld huishoudelijke taken zal niet
of minder goed lukken.

Stress kan leiden tot ziekte en verzuim, zoals de cijfers eerder lieten zien,
en daarmee tot aantasting van het fysieke en psychisch welzijn. Stressreacties
beslaan een breed scala van verschijnselen en vallen uiteen in verschillende
symptomen en uitingen (Gaillard, 2003). In de eerste plaats zijn er subjectieve
reacties. Hieronder vallen alle negatieve emoties zoals angst, spanning, woede,
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irritatie, apathie en depressie. Vervolgens zijn er verschillende gedragingen die
kunnen worden gemeten bij mensen. Sommige mensen reageren op belasting en
stress met concentratiestoornissen en hebben moeite om hun eigen gedrag te
beheersen (bijvoorbeeld zenuwtrekken, friemelen, piekeren, tobben, et cetera).

Daarnaast kunnen middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen), maar ook
eten en roken en veel slapen de negatieve gevolgen van belastende situaties
verzachten. Stressreacties zijn ook de fysiologische en hormonale reacties op
belasting, zoals hartslag, ademhaling, bloeddruk, en hormonale niveau's van
cortisol en adrenaline, verkregen uit bloed, urine en speeksel. Tot slot worden
ziektes als burnout, hypertensie, lage rugpijn, hart- en vaatziekten, astma en
maag- en darmzweren gezien als uitingen of symptomen van belasting en stress.
Stress speelt bovendien ook een mediiarende rol bij het ontstaan van kanker en
allerlei infectieziekten (bijvoorbeeld longontsteking, darminfecties,
legionella/salmonella besmetting) omdat het afweersysteem wordt aangetast.
Stressreacties varWren dus van klachten die nauwelijks een aanwijsbare fysieke
oorzaak hebben tot ernstige ziekten.

Er zijn verschillende benaderingen om de gezondheid en de stressreacties
te meten. Deze varid#ren met de indelingen in stressreacties. Reacties zoals
emoties en gedragingen kunnen eenvoudig geconstateerd worden. Ook roken en
eten zijn zaken die we gemakkelijk kunnen constateren bij mensen. De meeste
fysiologische reacties (hartslag, ademhaling, bloeddruk) en de hormonale reacties
kunnen met harde fysiologische metingen als hartslag en bloeddruk en de
metingen van hormonen in het bloed en de urine en speekselmonsters zichtbaar
gemaakt worden. Bij lage rugpijn en hart- en vaatziekten, astma, burnout en
ziektes als kanker en infectieziekten wordt het al lastiger om deze als uitingen of
symptomen van stress te zien. De rol die stress speelt bij het ontstaan van
dergelijke chronische ziekten is nog steeds niet helemaal duidelijk. De laatste jaren
is weI steeds duidelijker geworden dat stress de gezondheid negatief bel'nvloedt.

Bij enkele ziekten zoals hart- en vaatziekten is aangetoond dat stress een rol
speelt (Karasek & Theorell, 1990). Er wordt ook steeds meer bekend over de
invloed van stress op het afweersysteem, waardoor de weerstand tegen infecties
afneemt (Vingerhoets, 1995). Stress zou het verloop van vrijwel elk ziekteproces
beinvioeden, hoewel nog weinig bekend is hoe dat precies in zijn werk gaat.
Waarschijnlijk wordt de schadelijke invloed van stress veroorzaakt door een te
sterke antipathie van fysiologische systemen of door onvoldoende herstel na afloop
van een belastende situatie. Herstel is belangrijk daarbij in die zin dat bij
onvoldoende herstel elke stressperiode een restje achterlaat. Al deze
achterblijfselen tellen bij elkaar op waardoor de effecten cumuleren

(Frankenhauser, 1986; Meijman, 1991).
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Naast de fysiologische metingen zijn er ook verschillende vragenlijsten ontwikkeld
die de subjectieve beoordeling van stress meten. Een bekende vragenlijst is de
General Health Questionnaire 30 (GHQ-30) van Whittington en Huppert (1988). De
psychische en fysieke gezondheid worden gemeten in de vorm van somatische
klachten, angst, sociale mislukking en depressie. De Symptom Checklist 90 (SCL-90,
Arindell & Ettema, 1975) is een andere vragenlijst die op verschillende dimensies
gezondheid meet. De Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid (VOEG; Dirken,
1967) meet somatische klachten en algemeen welbevinden.

Gezondheid en welzijn kunnen ook op andere manieren worden gemeten.
De meest geschikte combinaties bij onderzoek naar gezondheid zijn combinaties
van mortaliteit en morbiditeit. Morbiditeit ofwel ziekte kan het best beoordeeld
worden door na te gaan wat voor een effect dit heeft op de kwaliteit van leven
(Kaplan, 1985). Mortaliteit heeft te maken met de percentages sterfgevallen door
bijvoorbeeld een bepaalde ziekte. Door beide begrippen te combineren en als
basis te gebruiken bij onderzoek naar gezondheid kan een bepaalde
gezondheidsstatus worden vastgesteld. Belangrijk hierbij zijn cognitieve en sociale
variabelen zoals kennis, coping en sociale steun (Sarason , 1983), maar ook
omgevingsvariabelen zoals vervuiling, lawaai en blootstelling aan allerlei stoffen
spelen een rol. Het functioneren van mensen in termen van prestaties is lastiger te
operationaliseren en te meten dan het functioneren in termen van gezondheid.

2.6.2 Prestatie

Prestatie (achievement) kan gedefinieerd worden als: "het goed uitvoeren van iets".
In de psychologie wordt verondersteld dat mensen meer of mindere grote behoefte
hebben om prestaties te leveren. Er wordt ook wei van prestatiemotivatie
gesproken. De competenties of het vermogen van een individu zijn belangrijk
hierbij. Soms kunnen bepaalde competenties door mensen nog niet optimaal
aangewend worden omdat men zich nog moet ontwikkelen op bepaalde gebieden.

Stress heeft invloed op het functioneren en daarmee ook op de prestatie.
Hoewel bij weinig stress (positieve stress) mensen juist beter presteren, leidt
ernstige en/of langdurige stress meestal tot problemen in het functioneren, door
bijvoorbeeld extreme vermoeidheid en concentratiestoornissen, waardoor de
prestaties afnemen. Er zijn nauwelijks vragenlijsten voorhanden die prestatie
meten. Toch kan prestatie op verschillende manieren gemeten worden. In de
eerste plaats is er de mogelijkheid om mensen zelf hun prestaties te laten
beoordelen, wat zowel op individueel als op groepsniveau kan gebeuren (Mullen &
Coppen, 1994).
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Een andere mogelijkheid is om te kijken naar wat iemand bijvoorbeeld gepresteerd
heeft als het bijvoorbeeld gaat om het fabriceren van producten. Daarnaast kan
ook aan de directe leidinggevende of hogere leidinggevende gevraagd worden een
beoordeling van de prestatie van het individu of de groep te geven.
Onderschattingen en overschattingen van het individu over het eigen presteren
kunnen zo voorkomen worden, al is een leidinggevende natuurlijk ook geen
objectieve beoordelaar. Ook kan er gekeken worden naar het feit of de gestelde
doelen gehaald zijn en of het eindproduct van het individu of groep voldoet aan de
gestelde normen. Het meest betrouwbaar zal een gecombineerde meting van de
beschreven mogelijkheden zijn.

2.7        Persoonskenmerken

Coping en persoonlijkheid zijn gerelateerd aan de omgang met eisen als
(levens)bedreigende gebeurtenissen, werkbelasting en omgevingsinvloeden.
Interactionele stressmodellen laten namelijk zien dat de relatie tussen de
stressverwekkende factoren uit de omgeving enerzijds en het functioneren, welzijn
en gezondheid anderzijds, voor een groot deel wordt bepaald door de manier
waarop mensen met stressvolle situaties omgaan (copingstrategie) en door hun
persoonlijkheidskenmerken (Kahn, 1981; Lazarus & Folkman, 1984; Karasek &
Theorell, 1990). De keuze van copingstrategie wordt mede bepaald door
persoonlijkheidskenmerken (Kahn, 1981). De copingstrategie en  de

persoonlijkheidskenmerken zijn er dus verantwoordelijk voor dat

stressverwekkende factoren in de (werk)omgeving niet voor iedereen even
belastend zijn en uiteindelijk tot stress leiden. Ze hebben daarmee ook een relatie
met het aspect stresstolerantie.

2.7.1 Persoonlijkheid

In het interactionele stressmodel wordt uitgegaan van een indirecte relatie tussen
persoonlijkheid en gezondheid. Persoonlijkheidskenmerken bepalen de manier van
coping die mensen kiezen. Persoonlijkheidskenmerken beslaan een groot gebied
van min of meer aangeboren eigenschappen en hebben betrekking op cognitief
functioneren en lichamelijk functioneren. Ze zijn onder te verdelen in
temperamenteigenschappen en gedragsstijlen.

Temperament eigenschappen zijn dispositioneel, dat wil zeggen: de
structuur ligt vanaf de geboorte vast in de hersenen en de eigenschappen zijn
aangeboren. Ze zijn nauwelijks te veranderen: zit in de aard van het beestje. Het
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bepaalt onafhankelijk van de situatie hoe iemand zich gedraagt (bijvoorbeeld
energiek, snel, gehaast, weifelend, et cetera). Temperament bepaalt hoe iemand
emotioneel en lichamelijk reageert op bepaalde situaties, wat duidelijk bij acute
stresssituaties naar voren komt. De ene persoon reageert lichamelijk en geestelijk
sterker op belastende omgevingseisen dan een ander. Neuroticisme en
angstgeneigdheid zijn voorbeelden van temperamenteigenschappen. Neuroticisme
verwijst naar de emotionele kwetsbaarheid, pessimisme en een algemene neiging
negatief te reageren op problemen. Neurotici ervaren eerder psychosomatische
klachten en depressieve gevoelens en hebben een grotere kans op emotionele
uitputting of burnout.

Angstgeneigdheid zegt iets over hoe mensen reageren op angst. Sommige
mensen reageren eerder met angst dan anderen. Angst en paniek kunnen een
efficiante uitvoering van de taken belemmeren en gaan doorgaans gepaard met
allerlei fysiologische reacties. Temperamentkenmerken kunnen onder andere
gemeten worden met de Pavlov Temperament Schaal (PTS; Van Heck, De Raad &
Vingerhoets, 1992).

Een invloedrijke persoonlijkheidstheorie is het Big Five model van McCrae
(1984). Met dit model is in tegenstelling tot de eerder genoemde
temperamentkenmerken een meer overkoepelende theorie over persoonlijkheid
gecreaerd. In de Big Five theorie is persoonlijkheid hiOrarchisch georganiseerd in vijf
dimensies: extraversie, mildheid, openstaan voor ervaringen, ordelijkheid en
neuroticisme (McCrae & Costa, 1987). Hoogscoorders op extraversie zijn vrolijke
assertieve mensen die graag in teamverband werken. Mildheid wil iets zeggen over
de hulpbereidheid en de betrouwbaarheid. Het openstaan voor ervaringen staat
voor nieuwsgierigheid en creativiteit. Personen die hoog scoren op autonomie zijn
personen die hard werken en goed georganiseerd zijn. De dimensie neuroticisme
staat voor negatieve gevoelens en angst (Costa & McCrae, 1987). Uit onderzoek
blijkt dat de Big Five concepten een sterke rol spelen in de relatie tussen stress en
gezondheidsklachten, hoewel er nog steeds enige onduidelijkheid heerst over de
lading van het construct autonomie.

Neuroticisme blijkt vooral een rol te spelen bij hart- en vaatziekten en wordt
in relatie met een zwakke stressbestendigheid genoemd (Costa & McCrea, 1987).
Ook zijn er duidelijke verbanden aangetoond tussen de dimensie neuroticisme en
onsuccesvolle copingstrategiean zoals het weinig planmatig aanpakken van
problemen en niet de steun van anderen zoeken (0'Brien & Delongis, 1996).
Autonomie blijkt samen te hangen met planmatig probleemoplossend vermogen en
met het nemen van verantwoordelijkheid. Een hoge score op de dimensie
openstaan voor ervaringen blijkt samen te gaan met de dimensie positieve
herwaardering (Lazarus & Folkman, 1984). Personen met een hoge score op de
dimensie mildheid, blijken beter in staat te zijn hun emotioneel evenwicht te
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bewaren en vriendschappen te onderhouden dan laagscoorders. De Big-Five
dimensies worden onder andere gemeten met de NEO-PI (Costa & McCrae, 1989)
en is veelvuldig in onderzoek gebruikt (Costa & Mc Crae, 1992; Parkes, 1994;
O'Brien & Delongis, 1996). Enkele jaren geleden is de Five Factor Personality
Inventory ontwikkeld voor onderzoek (Hendriks, 1997; Hendriks, Hofstee & De
Raad, 1999). Naast aangeboren persoonlijkheidsaspecten wordt er gesproken van
gedragsstijlen of patronen. Een gedragsstijl geeft aan welk

persoonlijkheidskenmerk mensen de voorkeur geven, maar het ligt niet vast in de
hersenstructuur en is dus niet aangeboren. Een gedragsstill kan worden aan- of
afgeleerd. Type A/B gedrag is een voorbeeld daarvan. Type-A persoonlijkheden
lijken stressvolle situaties juist op te zoeken. Type-A persoonlijkheden hebben er
moeite mee om niets te doen of om op anderen te wachten omdat ze bezorgd zijn
om tijd te verspillen en zijn daarom altijd maar bezig geven ook niet snel op, zijn
ontzettend gedreven en hebben de neiging hun persoonlijke problemen en emoties
te ontkennen. Het bijbehorende gedragspatroon wordt gekenmerkt door een
extreme competitiedrang, vijandigheid en agressie en een gevoel van tijdsdruk,
ongeduld, vijandigheid, snelle irritatie, hoge werkdrang en prestatiemotivatie, een
sterke neiging tot ambitie en competitie, een hoge betrokkenheid bij het werk
(Glass, 1977; Matthews, 1988). Type-B persoonlijkheden vertonen het
tegenovergestelde gedrag van type-A persoonlijkheden en worden gekenmerkt
door veel meer rust en ontspannenheid.

Type-A persoonlijkheden gebruiken meer actieve copingstrategiean, zoals
actie ondernemen, plannen en het onderdrukken van irrelevante activiteiten dan
het B-type (Carver, Scheier & Weintraub, 1989), maar zijn gevoeliger voor hart- en
vaatziekten (Rosenman, Brand, Jenkins et al., 1975; Matthews, 1988) en hoge
bloeddruk (Harrel, 1980). Overigens moet opgemerkt worden dat het onderscheid
tussen A en B-types methodologisch nog niet helemaal duidelijk is en de resultaten
in relatie met gezondheid dus met enige voorzichtigheid moeten worden behandeld
(Parkes, 1994).

Persoonlijkheid hangt niet alleen samen met de keuze voor
copingstrategiean, zoals hierboven beschreven is, maar ook met stemmingen.
Personen met voorkeuren voor copingstrategie6n die gekenmerkt worden door
angst en lage assertiviteit laten vaak stemmingen zien als verlegenheid, twijfel en
maken zich zorgen over de reacties van anderen (Watten et al., 1997). Uit
onderzoek met het Five Factor model komt naar voren dat de voorspellingen van
negatieve stemmingen met de dimensie neuroticisme samenhangen en dat de
voorspellingen van positieve stemmingen gebaseerd zijn op verschillende Five
Factor dimensies. McCrea en Costa (1991) ontdekten dat de dimensies mildheid en

ordelijkheid een indirect effect hebben op positieve emoties. Extraverte personen
zouden juist de omgevingen uitkiezen die hun welzijn vergroten (Diener et al.,
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1992). Zij vertonen meer positieve stemmingen wanneer ze in een zelf gekozen
sociale situatie vertoeven. Persoonlijkheid is dus blijkbaar een belangrijke factor in
het creOren van omgevingen waarin blijde gevoelens de overhand hebben. Uit een
studie naar stemmingen en persoonlijkheid van Avia et al. (1998) komt naar voren
dat positieve stemmingen belangrijk zijn voor vele psychologische processen.

2.7.2 Coping

Mensen nemen bedreigende situaties verschillend waar en gaan er op
verschillende manieren mee om. Voor sommige mensen kan het tot negatieve
gevolgen leiden en voor anderen niet. "De manier van omgaan met bedreigende
situaties" wordt coping genoemd. Coping kan globaal gedefinieerd worden als: "De
wijze waarop mensen met belastende omstandigheden of stressvolle situaties
omgaan (Gaillard, 2003)". Richard Lazarus en Susan Folkman (1984) defini6ren
coping specifieker als: "Constant veranderende cognitieve en gedragsmatige
inspanningen om externe en/of interne eisen in de hand te houden, waarvan wordt
geschat dat ze iemands belastbaarheid overschrijden." De inschatting waarvan in
de definitie wordt gesproken is daarbij erg belangrijk en onderdeel van de theorie
van Lazarus en Folkman. Hiermee wordt namelijk verwezen naar het belang van
de cognitieve factoren, zoals de perceptie, bij het omgaan met stress. lemand zal
namelijk geen actie ondernemen als een stressor niet als bedreigend wordt in
geschat. Vanuit deze visie is stress dus het gevolg van beoordeling (appraisal). Het
is niet de gebeurtenis zelf die de stress veroorzaakt maar iemands beoordeling van
de situatie.

In het beoordelingsproces van Lazarus en Folkmans Transactionele Stress
model wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste en tweede taxatie (primary en
secondary appraisal) van de situatie en een hertaxatie (re-appraisal) (Lazarus, 1966;
Lazarus & Folkman, 1984). In de eerste taxatie wordt de ernst van het gevaar en
de dreiging beoordeeld. In de tweede taxatie wordt nagegaan of de eigen
copingmogelijkheden voldoende zijn om de dreiging het hoofd te bieden. Een
gebeurtenis kan in dat kader irrelevant zijn, positief en zonder schade of
spanningsvol. Als dat laatste het geval is, dan kan er sprake zijn van schade en
verlies. Er moet worden geanticipeerd op schade en verlies. Maar de gebeurtenis
kan ook een uitdaging zijn die oproept tot overwinning. Bij deze tweede
beoordeling, welke meer een evaluatief proces is, women de beschikbare
middelen en de haalbaarheid ervan geavalueerd. De uitkomsten van dit proces zijn
bepalend voor de keuze van een bepaalde copingstrategie (Bandura, 1977). Een
dreiging kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot het ondernemen van actie en het
zoeken van hulp om het te verwachten verlies op te vangen (McCrae, 1984). De
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hertaxatie heeft betrekking op het verkrijgen van nieuwe informatie over de situatie
die er toe kan leiden dat de beoordeling steeds weer wordt bijgesteld. Deze
informatie kan resulteren in minder stress, maar kan ook juist tot meer stress
leiden.

Belangrijke kenmerken van coping zijn volgens Lazarus en Folkman:  1.
coping is een constant veranderend proces; 2. coping verloopt niet automatisch,
maar in een geleerd patroon; 3. coping vereist inspanning en moeite en 4. coping
is een poging om met de situatie om te gaan. Volgens Lazarus en Folkman wordt
het copingproces bovendien bepaald door factoren zoals gezondheid en energie
(gezonde mensen zijn beter in staat om problemen het hoofd te bieden dan
zwakke en zieke personen); positief denken (het geloof iets met goed gevolg te
kunnen volbrengen); probleemoplossende vaardigheden (kennis van zaken
hebben); sociale vaardigheden (vertrouwen in eigen vermogen om met anderen
samen te werken); sociale steun (het gevoel te worden geaccepteerd en geprezen
door anderen) en materiOle middelen (het hebben van geld om bepaalde dingen te
kopen bijvoorbeeld).

Coping kan net, zoals bepaalde persoonlijkheidskenmerken, worden
beschouwd als een aangeboren temperamenteigenschap (copingstijl), maar ook
als een veranderlijk persoonlijkheidskenmerk (Watten et al.,  1997). Als veranderlijk
persoonlijkheidskenmerk wordt het ook weI copingstrategie genoemd. Bij een
copingstrategie is er sprake van dat het kenmerk aan- en afgeleerd kan worden, en
dus veranderd kan worden net zoals type-A/B persoonlijkheid. Coping als strategie
geeft echter aan waarom mensen in verschillende situaties of bij verschillende
stressoren andere vormen van coping gebruiken. Het concept coping is daarmee
multidimensioneel en het is daarom niet goed mogelijk om simpelweg van goede of
slechte coping te spreken. Afhankelijk van de aard van de stressor, iemands
kennis en vaardigheden en eerder opgedane ervaringen, kunnen mensen met
verschillende patronen van copingstrategiean succesvol met een stressor omgaan
(Florian , 1995). Een copingstrategie is bijvoorbeeld het zoeken van sociale steun.
Sommige mensen zijn namelijk beter in het verkrijgen van sociale steun dan
anderen (Hobfoll, 1988).

Mensen kunnen met cognitieve en gedragsmatige technieken leren om
problemen op een voor hen juiste manier het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door af
te zien van onmiddellijke beloning of het reguleren van niet effectieve emoties en
lichamelijke reacties. Deze technieken worden ook weI zelfreguleringstechnieken
genoemd (Rosenbaum, 1990). De invloed van training en ervaring komt
bijvoorbeeld naar voren bij een onderzoek naar de ervaring van reddingswerkers
bij rampen (Taylor & Frazer, 1982). Nieuwe reddingswerkers vertoonden emstigere
stressreacties dan de meer ervaren reddingswerkers, die al meerdere rampen
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hadden meegemaakt en geleerd hadden om hun emoties en lichamelijke reacties
te reguleren.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld om
coping te meten (Berman & Turk, 1981; Pearlin & Schooler, 1978). De meest
bekende is wellicht de Ways of Coping Scale van Lazarus en Folkman (1980). Door
Carver, Scheier en Weintraub (1989) is later op basis van de Ways of Coping Scale

een vragenlijst opgesteld die veertien verschillende dimensies van coping
beschrijft, de COPE. Deze vragenlijst is in het Nederlands vertaald (Van Heck & De
Vries, 1994). De vragenlijst bestaat uit veertien dimensies, namelijk actieve coping;
planning, suppressie irrelevante activiteiten, terughoudendheid (zich inhouden,
afwachten), emotionele sociale steun zoeken, herinterpretatie en groei, acceptatie,
steun zoeken in het geloof /religie, ontkenning, gedragsmatig afstand nemen,
afleiding zoeken, vluchten in alcohol- en drugsgebruik, humor en tot slot het uiten
van emoties. De genoemde dimensies kunnen verdeeld worden in twee
categoriean die meer globale copingstrategieOn, namelijk probleemgerichte coping
en emotiegerichte coping presenteren (Carver, Scheier & Weintraub, 1989).

Probleemgerichte coping houdt in dat men actief het probleem aanpakt en
informatie inwint om het probleem op te lossen. Voorbeelden van dimensies die
hier onder vallen zijn: planmatig en rationeel werken en actief aanpakken.
Emotiegerichte coping is niet zozeer gericht op het oplossen van het probleem
maar op het verzachten van de probleemsituatie door bijvoorbeeld emoties te uiten

(Jaspers , 1989; Lazarus & Folkman, 1984). Stressvolle gebeurtenissen roepen
meestal beide vormen van coping op, maar de probleemgerichte coping blijkt
dominant te zijn in situaties waarvan mensen het gevoel hebben dat ze
beheersbaar zijn. Emotiegerichte coping is dominant als mensen angst ervaren en
het gevoel hebben dat ze de situatie niet aankunnen en er geen controle over
kunnen hebben.

Ook demografische variabelen blijken invloed te hebben op de coping
keuze. Zo blijken vrouwen over het algemeen meer geneigd te zijn om
emotiegerichte copingstrategiean toe te passen, terwijl mannen de voorkeur geven
aan probleemgerichte copingstrategieOn (Vingerhoets & Van Heck, 1990). Mensen
met een lagere opleiding zouden minder vaak kiezen voor strategiean als: actief
aanpakken en emotionele sociale steun zoeken in tegenstelling tot hoger
opgeleiden (Schreurs , 1993).

De COPE-vragenlijst (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) is veelvuldig
gebruikt in gezondheidsonderzoek, bijvoorbeeld naar drugsverslaving (Belding,
Iguchi,  Lamb & Lakin,  1996)  en bij veroudering (Boland & Cappeliez  1997),
borstkanker (Craver et al, 1993), bij ruggenmergaandoeningen (Kennedy, Lowe,
Grey & Short, 1995) en bij grensverleggende activiteiten voor militairen (Militaire
Cope Schaal, MCS, Wientjes, 1998). Momenteel vindt veel onderzoek plaats met
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de COPE-vragenlijst. Een verkorte versie van de orginele COPE heeft onlangs nog
aangetoond dat naast de globale copingstrategiean probleemgerichte coping en
emotiegerichte coping een derde copingsstrategie zou bestaan, namelijk
vermijding (Lyne & Roger, 2000).

2.7.3 Stresstolerantie

Over stresstolerantie wordt dikwijls gesproken in de werksituaties en regelmatig
worden stresstolerante personen gevraagd in advertenties voor banen. In het
kader van het huidige onderzoek naar (werk)belasting en stress wordt dit begrip
hier nader onderzocht. Stresstolerantie wordt niet als factor weergegeven in
stressmodellen, maar het is weI gerelateerd aan de eerder beschreven factoren

coping en persoonlijkheid. Bovendien is het reageren en handelen van mensen in
een bepaalde situatie afhankelijk van andere factoren als het hebben van ervaring
met de stressor, en het beschikken over de juiste kennis om de stressor het hoofd
te bieden (Gaillard & Wientjes, 1999). Stresstolerantie is eigenlijk een combinatie
van eigenschappen die ervoor zorgt dat mensen hun kennis en vaardigheden
kunnen blijven gebruiken, ook wanneer er onder belastende, bedreigende of
emotionerende situaties gewerkt moet worden (Gaillard, 2003).

Stresstolerantie kan zowel een temperamenteigenschap als een
gedragsstijl of een combinatie van beide zijn. Het kan daarnaast zowel een
psychologische als een fysiologische eigenschap zijn. lemand kan goed blijven
werken en denken in een stresssituatie terwijl hij allerlei klachten ondervindt als
hoofdpijn, rugpijn, et cetera. Het omgekeerde kan ook, namelijk dat iemand
absoluut niet meer kan werken en denken, maar geen lichamelijke klachten heeft.
Stresstolerantie kan het beste door de volgende kenmerken worden omschreven.

In de eerste plaats stelt een stresstolerant persoon realistische en haalbare
doelen. lemand weet een plan uit te stippelen, houdt de gedachtelijn goed vast en
blijft doelbewust consistent gedrag vertonen. Daarnaast is een stresstolerant
persoon niet snel door irrelevante signalen afgeleid en kan zich blijven
concentreren op de taak. Emoties en lichamelijke reacties interfereren niet of
nauwelijks met denken en handelen. Verder beschikt zo iemand over een ruim en
gevarieerd repertoire aan copingstrategieOn, met een algemene voorkeur voor
probleemgerichte copingstrategieOn. lemand moet zijn copingstrategie op tijd
kunnen veranderen als de situatie dat vereist (bijvoorbeeld: wanneer de deadline
voor een presentatie nadert) en ook meerdere copingstrategiean naast elkaar
kunnen gebruiken (bijvoorbeeld: actief en passief afwisselen). Een stresstolerante
persoonlijkheid is bovendien iemand die problemen als een uitdaging ziet en
zelfredzaamheid en vertrouwen toont in eigen handelen. Daarnaast heeft iemand
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beheersing over emotionele en lichamelijk reacties. Tot slot is herstel belangrijk.

Inspanning en emotie leiden niet tot ontregeling van het psychofysiologisch
evenwicht. Stresstolerante personen kunnen flexibel overschakelen van de ene
activiteit naar de andere, of naar rust en zij kunnen in een redelijke tijd herstellen
van een stressperiode. Sommige mensen kunnen op sommige van de hierboven

geschetste kenmerken stressbestendig zijn en op andere niet. lemand kan
bijvoorbeeld genoeg kennis, vaardigheden en een goede copingstrategie hebben,
maar niet in staat zijn het probleem op te lossen omdat emoties het gedrag
belemmeren en er dus geen psychofysiologisch evenwicht is (Gaillard, 2003).

Kobasa (1979) heeft een vragenlijst ontwikkeld waarmee stresstolerantie

gemeten kan worden. Zij ging hierbij uit van het concept gehardheid (hardiness). Dit

concept richt zich op de kwaliteit van de psychologische aanpassing op de langere
termijn en wijkt enigszins af van de voorgaande kenmerken van stresstorelantie. Zij
onderscheidt bij gehardheid drie dimensies (betrokkenheid, beheersing en
uitdaging) waarvan beheersing wellicht de belangrijkste dimensie is. Stresseffecten
nemen toe wanneer er sprake is van onbeheersbaarheid van de situatie.

Beheersing wordt ook gezien als een persoonlijkheidseigenschap, namelijk de
zogenaamde beheersingsoriOntatie (locus of control). Deze kan intern of extern

gericht zijn. Dit wil zeggen dat een persoon zijn eigen gedrag ervaart als
voornamelijk intern (door hem zelf gecontroleerd) of als extern (door de omgeving
en anderen gecontroleerd) (Rotter, 1966; Lefcourt, 1976). Mensen verschillen dus
in de mate waarin zij gebeurtenissen toeschrijven aan hen eigen handelen (intern)
of aan elementen uit de omgeving (extern). Interngerichte personen zouden meer

alert zijn voor elementen uit de omgeving die bruikbare informatie opleveren voor
toekomstig gedrag en zijn gewend om stappen te ondernemen om de situatie te
veranderen. Onderzoek met toediening van elektrische schokken bijvoorbeeld,
waarbij proefpersonen de toediening zelf konden bepalen, geeft aan dat het minder

onaangenaam wordt gevonden, de autonome respons en de na effecten minder

zijn wanneer men op de hoogte is van het moment van toediening, dan wanneer
het onverwacht wordt toegediend (Pervin, 1963; Sherrod, 1977). Frankenhauser

(1986) vond in haar studies dat de adrenalineafscheiding een omgekeerd
evenredige samenhang vertoont met de mate waarin mensen controle hebben
over de toediening van elektrische schokken. Uit deze onderzoeken blijkt dat
beheersbaarheid en voorspelbaarheid aan elkaar gekoppeld zijn: voorspelbaarheid
impliceert namelijk een vorm van cognitieve controle en stelt de persoon in staat
zich voor te bereiden op de gebeurtenis (Averill, 1973; Rothbaum, ,1982; Frijda,
1988).

Interngerichte personen lijken vaker een actieve probleemgerichte
copingstrategie toe te passen (Carver, Scheier, Weintraub, 1989). Intern

georiOnteerde personen zouden echter meer onder verlies van controle lijden dan
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extern gerichte personen (Frijda, 1988). Het onder-controle-krijgen lijkt van belang
te zijn bij langere stressvolle perioden. De factor controle zagen we ook al bij het
ervaren van omgevingsstressoren. Vrouwen zouden stressbestendiger zijn in
stressvolle perioden. Er is namelijk een lager adrenaline niveau aangetroffen bij
vrouwen onder stress (Frankenhauser, 1986). Onderzoek van Orth-Gomer en
Unden (1990) heeft aangetoond dat intern gerichte personen doorgaans meer
sociale steun rapporteren. Intern gerichte personen kiezen ook vaker voor sociale
steun zoeken als copingstrategie en zij ondervinden een kleinere kans op hart- en
vaatziekten en komen zelfs minder vaak te overlijden over een periode van tien
jaar (= cumulatieve mortaliteit) in vergelijking met extern gerichte personen.

De beoordeling wat weI en wat niet beheersbaar is, wordt ook door
persoonlijkheids kenmerken bepaald, zoals het Vertrouwen In Eigen Kunnen.

Aspecten als training, kennis, en vaardigheden bepalen iemands vertrouwen in

eigen kunnen voor een groot deel. Dit vertrouwen wordt ook weI self-efficacy of

competentie genoemd (Bandura, 1977b, 1986). Pearlin en Schooler (1978)
spreken over meesterschap. Self-efficacy zwakt de belasting af en onderscheidt de

uitdaging van de bedreiging en het heeft een positieve correlatie met
probleemgerichte copingstrategiean (Lazarus, 1966; Fleishman, 1984).

Onderzoeken met Kobasa's vragenlijst (o.a. Kobasa, 1979; Orr & Westman, 1990;
Wientjes, 1996) hebben een duidelijke relatie aangetoond tussen gehardheid en
gezondheid. Geharde personen interpreteren bedreigende gebeurtenissen als
betekenisvol en als uitdagend en beheersbaar, hebben meer copingmogelijkheden
en rapporteren minder lichamelijke klachten en zijn minder vaak ziek als zij onder
stress moeten werken. Dit alles leidt tot een hoger welzijn. De mate van
beheersbaarheid bepaalt dus de intensiteit van de stressreacties. Beheersbare
stressoren gaan zelden gepaard met negatieve emoties en verstoringen in het
psychologische evenwicht, er wordt goed gepresteerd, er zijn geen negatieve
storingen op de gezondheid en er is sprake van een groeiproces met positieve
gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling. Onbeheersbare stressoren roepen
echter emotionele en fysiologische reacties op die tot negatieve gevolgen voor het
functioneren en de gezondheid leiden (Florian, 1995). De vragenlijst van Kobasa is
vertaald in het Nederlands als de Persoonlijke Meningen Vragenlijst (PMV) door
Van Heck en De Vries (1993).

2.8 Sociale steun, cohesie en leiderschap

In de eerder beschreven interactionele stresstheorieibn wordt over sociale steun als
moderatorvariabele gesproken. Een moderator is een variabele die de relatie

tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele be'invloedt (Hair et al.,
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1998). Omdat het doorgaans om het afzwakken van de relatie gaat, wordt er ook
weI gesproken van een buffereffect.

In de beschreven stresstheoriean wordt in eerste instantie uitgegaan van
sociale steun als belangrijke moderator. Als het gaat om de ervaren eisen uit de
werkomgeving dan kunnen variabelen als cohesie en leiderschap ook als
moderatoren een rol spelen in stressmodellen, zeker in werkomgevingen waar
teamwork belangrijk is. In de volgende paragrafen worden deze variabelen
besproken.

2.8.1 Sociale steun

In de beschrijvingen van de factoren coping en persoonlijkheid is de variabele
sociale steun al een paar keer genoemd. Sociale steun en sociale netwerken zijn
namelijk erg belangrijk in het kader van stressverwerking (Thoits, 1986; House,
1981; Cohen, 1985; Buunk, 1990). Sociale steun kan als moderatorvariabele in
een stressmodel (zie Michigan model in Paragraaf 2.4) een buffer vormen tussen
aan de ene kant stressoren en aan de andere kant de negatieve effecten van deze
stressoren op het welzijn en de gezondheid. Een blokkering van de behoefte aan
sociale steun kan negatieve gevolgen hebben voor het functioneren. Een zeer

belangrijke reden om aan het arbeidsproces deel te nemen is het feit dat mensen
volgens Maslow (1954) een fundamentele behoefte hebben aan sociale contacten.
Sociale steun heeft bovendien een positieve invloed op het aanleren van actieve
copingstrategiean en het verschaft een gevoel van waardering en het geeft
bevestiging van gedrag en identiteit (vooral op de werkvloer). Het buffereffect van
sociale steun is het grootst als er een redelijke match is tussen de vereiste
copingstrategie6n (het zoeken van sociale steun) en de beschikbare sociale steun
(Cohen & Wils, 1985).

Sociale steun heeft door de jaren heen vele kritieken met betrekking tot
operationalisatie en definities ondergaan. Thoits (1986) bedacht op basis van
Kaplan's bevindingen een brede definitie. Sociale steun verwijst volgens haar naar:
"De mate waarin bij een persoon zijn eerste behoeften (voor affectie, waardering,
behoren tot en identiteit et cetera) worden bevredigd door interacties met anderen."
Deze definitie heeft uiteindelijk als basis gediend voor vele onderzoeken (o.a.
House, 1981; Cohen, 1985) die bevestigen dat sociale steun als een sterke buffer
bij het verwerken van stressvolle gebeurtenissen dient. De variabele Sociale Steun
kan volgens Thoits (1986) in een longitudinaal design op een valide manier
gemeten worden. Op deze manier kan zowel tijdens het meemaken van de
gebeurtenis als erna sociale steun gemeten worden.
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Sociale steun kan onderverdeeld worden in verschillende vormen. Berkman en
Syme (1979) onderzochten vier soorten sociale steun, namelijk het huwelijk,
contacten met vrienden en familie, lidmaatschap van een kerkgenootschap en
formele en informele groepsactiviteiten. Zij ontwikkelden een Social Netwerk Index

(SNI) om deze vormen van steun te meten. Doorgaans wordt met sociale steun het
functionele aspect van de relaties bedoeld. De bekendste en meest gehanteerde
indeling in dimensies van functionele sociale steun is van House (1981). In de
eerste plaats is er praktische instrumentele hulp, waarmee het geven van hulp bij
werk of het verstrekken van geld of materialen, of het voor iemand zorgen wordt

verstaan. Op de tweede plaats staat emotionele steun. Hieronder vallen aspecten
als het geven van liefde, zorg, empathie en vertrouwen. Vervolgens is er sprake
van informatieve sociale steun waarmee het geven van informatie wordt bedoeld
waardoor persoonlijke of andere problemen kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld
door iemand advies te geven bij een nieuw uit te voeren taak. Op de vierde plaats
wordt er gesproken van waardering. Er wordt van waardering gesproken wanneer
er informatie wordt gegeven die iemand kan helpen zichzelf te waarderen,
bijvoorbeeld door te zeggen dat iemand zijn werk goed doet (House, 1981).

Naast de indeling in dimensies of soorten van sociale steun zijn er ook
verschillende bronnen van sociale steun te onderscheiden, namelijk tussen de
werknemer en zijn leidinggevende, tussen de werknemer en zijn collega's, tussen
de werknemers en zijn partner, tussen de werknemer en anderen (Frese, 1999).
Frese vond verder dat sociale steun als een moderatorvariabele vaker voorkomt

als het gaat om sociaal disfunctioneren als afhankelijke variabele, zoals bij sociale

angst en irritaties, in tegenstelling tot psychosomatische klachten en depressie.
De effecten van sociale steun zijn vooral op de werkplek veelvuldig

onderzocht. Een definitie van sociale steun op de werkplek komt van Karasek &
Theorell (1990). Hij beschrijft sociale steun tijdens het werk als: "De functionele en
informele contacten die de werknemer heeft met de chef of collega's." Johnson en
Hall (1988) beschreven al dat sociale ondersteuning door collega's en chef de
effecten van hoge werklast en weinig regelruimte verzacht. Daarnaast toonden zij
aan dat ook de steun uit de familie belangrijk is. Voor iemands welzijn is echter de
sociale steun op het werk belangrijker dan de steun van de familie thuis. In het
onderzoek werden de invloed van werklast, regelruimte en sociale steun op het
welzijn en de gezondheid van Zweedse werknemers onderzocht. Geconcludeerd
werd dat werknemers met een hoge werklast en een kleine regelruimte en weinig
sociale steun het meeste last hadden van hart- en vaatziekten, maag- en
darmstoornissen, mentale vermoeidheid en lage rugklachten. Steun vermindert dus
de werklast en zorgt ervoor dat een hoge belasting niet tot stressreacties leidt.

Naast het functionele aspect van sociale steun is er ook nog het structurele

aspect, ook weI sociaal netwerk genoemd. Hieronder vallen aspecten als omvang

51



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

en samenstelling van het netwerk en contactfrequentie met leden uit het netwerk.
Uit onderzoek bij politiefunctionarissen is gebleken dat het aantal sociale contacten
dat men heeft, niet als maat kan worden genomen voor de hoeveelheid ervaren
sociale steun (Buunk en Verhoeven, 1991). Het gaat niet zozeer om de kwantiteit
van sociale contacten, maar de kwaliteit van de sociale contacten zorgt voor een
buffereffect bij het ervaren van stressreacties. De sociale steun die een
kameraadschappelijk karakter heeft, bepaalt de kwaliteit (Buunk & Verhoeven,
1991). Aan de indeling van House (1981) is later door Buunk en Verhoeven (1991)
dit aspect kameraadschap toegevoegd.

Sociale steun is tot nu toe als moderatorvariabele met een buffereffect
beschreven maar er zijn ook situaties bekend waarin sociale steun juist tot het
tegenovergestelde effect, een verergering van de stressreacties, kan leiden (Frese,
1999; Ganster, 1986; Winnubst, et al, 1982; Deelstra & Peeters, 2000). Zo kan
sociale steun op het gebied van depressie de depressie juist versterken in
bepaalde stresssituaties. Vooral bij fysieke stressoren kan dit het geval zijn.
Sociale steun kan in een dergelijke situatie een stressor juist accentueren zonder
dat het daadwerkelijk bijdraagt tot coping. Het feit dat iemand openlijk laat zien dat
hij/zij hulp nodig heeft, leidt tot meer sociale steun. Dus door openlijk te laten zien
hoe erg men lijdt onder de gebeurtenissen, probeert iemand meer aandacht te
trekken en zo meer steun te krijgen. Dus op de lange termijn zal iemand nog
depressiever moeten worden om dezelfde hoeveelheid steun te blijven ontvangen
(Strack & Coyne, 1983).

Ook in de werksituatie, vooral in een omgeving waarin de werkdruk laag is,
kan sociale steun averechts werken (Reiche, 1982). Positief bedoelde sociale
steun kan worden ervaren als belastend. Een mogelijke verklaring hiervoor zou
gelegen in de gehanteerde methodologie. Het zou te wijten zijn aan de meting van
sociale steun, omdat in werkelijkheid sociale steun wordt gemeten met 6dn score.
Er wordt daarbij voorbijgegaan aan de verschillende vormen van sociale steun bij
verschillende situaties (Deelstra & Peeters, 2000). Het kan zijn dat werknemers wei
veel sociale steun ontvangen, maar niet het type steun dat past bij hun situatie of
dat de steun niet van de juiste persoon ("steunbron") afkomstig is. Ondanks de
methodologische verklaring, moet er rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat sociale steun inderdaad een negatief effect te weeg kan brengen
op de werkvloer. Volgens Buunk en Gerrichhauzen (1993) zijn er drie redenen voor
een averechts effect van sociale steun. Ten eerste wanneer er sprake is van een
sociaal onwenselijke situatie. Hiermee wordt bedoeld dat de aanwezigheid van
anderen juist de stressreacties kan verergeren omdat de betrokkenen zich in
verlegenheid gebracht voelen door hun onvermogen om met de problemen om te
gaan. Ten tweede is er de sociale invloed. Door het krijgen van informatie kan
iemand juist meer stressreacties gaan vertonen wanneer blijkt dat zijn angst
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gegrond is. Dus te veel informatie kan schadelijk zijn. Bovendien is men dan ook
geneigd om inadequaat copinggedrag en klachten van collega's over te nemen.
Ten derde kan sociale steun averechts werken als de bedoelde sociale steun als
negatieve hulp wordt ervaren. Steun kan als een bedreiging worden opgevat voor
de eigenwaarde. Vooral als men het idee heeft te worden gecontroleerd bij de
uitvoering van taken. Ook Deelstra en Peeters (2000) vonden deze redenen.
Kaufman en Beehr (1986) voegen hier nog aan toe dat sociale steun ook een
negatieve invloed zal hebben als de steunbron gelijk is aan de stressor
(bijvoorbeeld in het geval van een slechte relatie met de leidinggevende, waarvan
men ook sociale steun ontvangt). Bij sociale steun is dus het type relatie tussen
steungever en steunontvanger belangrijk. Bij asymmetrie, bijvoorbeeld in de
hiararchische relatie tussen werknemer en leidinggevende, zal sociale steun
eerder tot negatieve affectieve reacties leiden. Asymmetrie kan namelijk
onbillijkheid veroorzaken (leidinggevende steunt werknemer meer dan
omgekeerd). De relatie tussen steungever en steunontvanger lijkt dus van cruciaal
belang, maar hoe die relatie precies in elkaar steekt is vooralsnog niet duidelijk.

Voorbeelden van organisaties waar negatieve effecten van het vragen om
sociale steun veelvuldig voorkomen, zijn organisaties met een zogenaamde
machocultuur (Kleber & Van der Velden, 1996; Kop, 1999). In dergelijke
organisaties is het niet gebruikelijk om emoties te tonen of aangrijpende
gebeurtenissen te bespreken. Deze cultuur wordt onder andere teruggevonden bij
de politie, marechaussee, leger en gevangenispersoneel (Kop, 1999). Het zoeken
naar sociale steun wordt in dergelijke organisaties vaak gezien als zwak, inferieur
en incompetent. De algemene sfeer die daarbij overheerst is: "Als je er niet tegen
kunt, had je dit beroep maar niet moeten kiezen". Op basis van deze bevindingen,
hebben Peeters en Deelstra (2000) een nieuw model geconstrueerd waarin naast
de positieve effecten van sociale steun ook rekening wordt gehouden met een
verklaring voor negatieve resultaten van sociale steun, zoals hierboven
beschreven. Met dit model zou een beter inzicht in de relatie tussen sociale steun
en werkstress en de onderliggende processen van sociale steun moeten worden

verkregen.

2.8.2 Cohesie

Bij het werken in teamverband zal naast sociale steun ook cohesie als
moderatorvariabele een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van stress. Hier is
nauwelijks onderzoek naar gedaan. Er is weI veel onderzoek gedaan naar cohesie
als belangrijke voorwaarde voor moreel bij militaire eenheden, maar ook in relatie
met prestatie en effectiviteit in bijvoorbeeld sportteams. Op basis van deze
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onderzoeksbevindingen wordt in deze paragraaf uiteengezet wat cohesie precies
is, welke vormen van cohesie er zijn, op welke manier het een rol speelt bij het
werken in teamverband en welke invloed cohesie mogelijk heeft op het ontstaan
van stress.

Het werken in teamverband is de laatste jaren steeds belangrijker
geworden, omdat door de technologische ontwikkelingen de eisen uit de omgeving
complexer zijn geworden. Het wordt daardoor lastiger om taken in isolatie uit te
voeren. Om succesvol te presteren is het noodzakelijker geworden dat individuen
als een team samenwerken. Cohesie is dan ook een belangrijke factor als het gaat
om functioneren in teams of groepen. Er is veel onderzoek gedaan op het gebied
van cohesie vanuit allerlei vakgebieden als de sportpsychologie, de sociologie en
militaire psychologie (Shils & Janowitz, 1948; Cartwright, 1968; Zander, 1979;
Evans & Jarvis, 1980; Hackman,1983; Dyer, 1984; Brawley, Carron & Widmeyer,
1987; Salas , 1992).

Het begrip cohesie is echter een lastig begrip en daardoor niet eenduidig te
definuren. Beschrijvingen van cohesie zijn regelmatig bekritiseerd. Het meetniveau
van cohesie blijkt onderwerp van kritiek te zijn. Het meetniveau is namelijk cruciaal
voor de gevolgtrekkingen die uit analyses gemaakt kunnen worden. Er is veel
onderzoek naar cohesie gedaan op individueel niveau, terwijl wordt gesproken van
cohesie als een construct dat op teamniveau zou moeten worden gemeten.

De meeste onderzoeken naar cohesie in groepen volgen het oudere
onderzoek van de sociologen Shils en Janowitz (1948) naar cohesie bij Duitse
krijgsgevangen op omdat dat onderzoek als belangrijke aanzet wordt gezien voor
onderzoek naar cohesie bij militaire eenheden. De definities van cohesie die later
volgen zijn talrijk. Festinger, Schachter en Back (1950) omschreven cohesie als:
"De totale hoeveelheid krachten die ervoor zorgt dat leden van de groep in de
groep blijven". Sociaal-psychologen beschrijven cohesie met een aantal
eigenschappen van sterk met elkaar verbonden groepen, namelijk de aantrekking
tot de groep en de drang om in de groep te blijven; het motivatieniveau van de
groepsleden; en de afstemming van de groepsleden op de taak en de bereidheid
om samen aan een taak te werken (Hogg, 1992; Van Orden, 1994).

De sportpsychologen Brawley, Carron & Widmeyer (1985) hebben een
model en vragenlijst voor cohesie ontworpen vanuit hun onderzoek bij sportteams.
Zij spreken van vier dimensies die ten grondslag liggen aan cohesie. Deze
dimensies zijn: individuele sociaal gerichte aantrekkingskracht tot de groep,
individuele taakgerichte aantrekkingskracht tot de groep, sociaal gerichte
groepsintegratie en taakgerichte groepsintegratie. Ze worden gemeten met de
Group Environment Questionnaire. Daar waar taakgerichte cohesie de productiviteit van
de groep bevordert, zorgt de sociale cohesie meer voor de harmonisering van de
groepsleden en voor goede interpersoonlijke relaties. Deze functies komen ook
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overeen met de indeling van functies van leiderschap in een taakgericht en sociaal

gericht leiderschap. Ook kan sociale cohesie gemeten worden met de vragenlijst
van Dobbins en Zaccaro (1986).

Onderzoek naar cohesie bij militaire eenheden laat zien dat cohesie een
belangrijke voorwaarde is voor het moreel van de troepen (Ingraham & Manning,
1981; Gal, 1986; Gal & Manning, 1987; Bartone & Kirkland, 1991; Bartone, 1997;
Van Tintelen, et al., 2001). Militaire psychologen hebben laten zien dat cohesie bij
gevechtseenheden zich vooral vormt in drie richtingen: horizontaal, verticaal en
organisationeel (Siebold, 1996). Volgens Bartone en Kirkland (1991) ontwikkelt
cohesie zich in een eenheid in een aantal fasen. De verschillende fasen om tot
cohesieve en goed functionerende militaire eenheden te komen zijn: de neonatale
fase, de adolescente fase, de rijpingsfase en tot slot de excellente fase.

De neonatale fase kenmerkt zich door horizontale cohesie en het
vertrouwen tussen de teamleden. Onder horizontale cohesie wordt de binding met
de teamleden verstaan. Deze vorm van cohesie groeit door het uitwisselen en
nastreven van gemeenschappelijke doelen. Deze vorm van cohesie is het meest

aanwezig in gevechtseenheden. Verticale cohesie heeft te maken met de relatie
tussen de directe leidinggevenden van het team en de teamleden en komt tot
ontwikkeling in de adolescente fase. De teamleden identificeren zich in deze fase
met hun leider. De rijpingsfase kenmerkt zich doordat het team zich consolideert
en de internalisatie van organisationele waarden plaatsvindt. Het team begint zich
betrokken te voelen bij het hele regiment en is trots op de organisatie om voor haar
te werken. De excellente fase kenmerkt zich door identificatie met de sociale

groep. Bij een militaire inzet blijkt het behoud van de groep belangrijker te zijn dan
de betrokkenheid bij de politieke doelen van de missie wanneer het gaat om de
prestaties op het gevechtsveld. Het team begint in deze fase met een continu
streven naar groei en uitdaging (Morris & Janowitz, 1948).

In gevechtseenheden zijn sterke onderliggende banden dus belangrijk
(Ingraham & Manning, 1981). Gevoelskenmerken van dergelijke cohesieve

groepen bestaan uit wederzijdse afhankelijkheid, vertrouwen en loyaliteit tegenover
elkaar. Militairen vertrouwen sterk op de steun van hun collega's. Cohesie heeft
dan ook als functie het stellen van een groepsstandaard waarin men zich bewust is
dat men samen aan 66n taak werkt (Mullen & Copper, 1994). Een overzichtsstudie
van Oliver, Harman, Hoover en Pandhi (1999) laat zien dat cohesie sterk

samenhangt met prestatie, zowel van het individu maar meer nog van de groep.
Daarnaast heeft cohesie de functie dat het een positief effect heeft op het moreel
van de troepen en helpt bij de omgang met spanningsvolle omstandigheden (o.a.

Manning, 1991). Verder beschermt het de militairen indirect tegen de schadelijke
gevolgen van omgevingsstressoren en omgang met de afzondering van het
thuisfront (Bartone, 1997; Bartone, Vaitkus & Adler, 1998; Griffith & Vaitkus, 1999).
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Van cohesie wordt dus ook verwacht dat het als een soort buffer fungeert in de
relatie tussen stressoren en de effecten op de gezondheid en het welzijn.

Groepsnormen en gedragscodes zorgen ervoor dat cohesie in militaire
eenheden tot stand komt. Zij zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de
manschappen. Een voorbeeld hiervan is het dragen van dezelfde uniformen. Het
delen van gemeenschappelijke ervaringen is echter de belangrijkste voorwaarde
voor het tot stand komen van cohesie. Dit geldt overigens ook voor sportteams.
Een succesvolle gezamenlijke ervaring zorgt voor het ontstaan van een "wij-
gevoel" (Ingraham & Manning, 1981; Widmeyer, Brawley & Carron, 1985; Boer,
2001). Een succesvolle gezamenlijke taakuitvoering zal de cohesie bevorderen en
succes leidt tot tevredenheid van de groepsleden (Mullen & Copper, 1994).
Gelijksoortige achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
bevorderen ook de cohesie in een groep, maar zijn geen noodzakelijke voorwaarde
(Ingraham & Manning, 1981).

2.8.3 Leiderschap

Er is veel onderzoek verricht naar leiderschap. Net als bij cohesie ontbreekt
specifiek onderzoek naar leiderschap als moderator variabele in het kader van
stressonderzoek. Toch wordt verwacht dat ook leiderschap als het gaat om het
werken in teamverband een belangrijke rol speelt in relatie tot het ontstaan van en
de omgang met stress. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat er onder
leiderschap wordt verstaan en welke rol leiderschap precies speelt bij het ontstaan
van stress in teams.

In onze snel veranderende maatschappij worden tegenwoordig hoge eisen
gesteld aan leidinggevenden. Leiderschap is dan ook al jaren een belangrijk thema
in de sociale wetenschappen en er bestaan vele definities van dit begrip. In de
jaren '40 werd nog gesproken over het oude idee van leiderschap als een
aangeboren vaardigheid (trekbenadering) (Galton, 1869). In de jaren '50 begon
men leiderschap te benaderen als een stijl (stijlbenadering). Onderzoek richtte zich
op de gedragingen van leidinggevenden waardoor ze succesvol zijn, met andere
woorden, de effectiviteit van de leider zou te maken hebben met hoe hij/zij zich
gedraagt (onder andere Fleishman & Harris, 1962; Blake, Mouton & Allen, 1987).
Later werd een leider gezien als iemand die zijn leiderschap afstemt op de situatie.
De interactie tussen leider en omgeving wordt belangrijk (onder andere Fiedler,
1967). Vanaf de jaren '80 ontstaat de geachte dat leiders visie nodig hebben en dat
ze betrokkenheid moeten crearen en komt de nadruk te liggen op charismatisch,
inspirerend of transformationeel leiderschap (Burns, 1978; Bass, 1985; Kuipers,
1989; Den Hartog et al., 1997; Vogelaar, 2002).

56



BELASTING EN STRESS

In de vele definities die het begrip leiderschap kent, komen steeds drie elementen
terug: invloed, groep en doel. Bryman (1992) definieert leiderschap als: "Een
proces van sociale beinvioeding waarin een leider groepsleden aanstuurt, gericht
op het bereiken van doelen." Leiderschap wordt op deze manier opgevat als
sociale interactie tussen leidinggevende en medewerkers. De nadruk bij
inspirerend leiderschap ligt daarbij op de volgende aspecten: visie en missie
voorafgaand aan planning, mensen doordringen van de visie, motiveren en
inspireren, crearen van verandering en vernieuwing, empowerment van anderen,
crearen van betrokkenheid, stimuleren van extra inzet en interesse in anderen en
intuYtie daarin van de leider en tot slot het pro-actief benaderen van de omgeving
en kansen scheppen.

Inspirerend leiderschap benadrukt het motiveren van medewerkers. Dat
kan op twee wijzen: transactioneel en transformationeel. Bij transactioneel of
zakelijk leiderschap wordt de relatie tussen medewerker en leider gekenmerkt door
wederzijdse investeringen en opbrengsten en deze theorie gaat dus uit van een
soort ruilrelatie tussen leider en medewerkers: voor wat hoort wat. De leider maakt
duidelijk wat de medewerker kan verwachten in ruil voor een goede prestatie. Bij
transformationeel leiderschap is er sprake van dat medewerkers meer doen dan er
van ze verwacht wordt. Een transformationeel leider is in staat de behoeften van
de medewerkers te verbreden en te versterken en deze te richten op de doelen
van de groep en de organisatie. Een transformationeel leider is enthousiast en
toont vertrouwen in zichzelf en zijn werknemers, stelt hoge eisen aan zijn eigen en
andermans prestatie, is creatief en vernieuwend en formuleert doelen en taken in
ideologische termen en toont tenslotte een sterke betrokkenheid (o.a. Bass, 1996).
Door Burns (1978) worden deze twee typen leiders als twee uiteinden van een
continuOm gezien. Ze zijn niet aan elkaar gerelateerd. Bass (1996) ziet de twee
typen leiderschap als twee aparte dimensies en stelt dat iemand van beide
dimensies goede kwaliteiten in huis moet hebben. Bass (1996) onderscheidde
binnen transformationeel leiderschap vier dimensies: charisma (leider heeft visie
en wekt trots), inspiratie (communicatie van de visie, symbolen en voorbeeldfunctie
van leider), intellectuele stimulatie (leider geeft nieuwe uitdagende idee5n aan
medewerkers, stimuleert kritisch denken) en individuele aandacht (coachen en
begeleiden).

Inspirerend leiderschap heeft effect op de emoties, houdingen en gedrag
van de medewerkers. Veel genoemde positieve effecten zijn onder andere: sterke
betrokkenheid bij de leider en diens missie (participatie), betrokkenheid bij de
doelen van de organisatie, lage weerstand, hoge motivatie en prestaties, hoge
cohesie in de groep in termen van gemeenschappelijke belangen en weinig
conflicten, veel vertrouwen in de leider, tevredenheid met de leider en identificatie
met de waarden en opvattingen van de leider. Op individueel niveau zijn het vooral
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de emoties en de motivatie van de ondergeschikten, op groepsniveau is het vooral
het "wij-gevoel" en een hoog vertrouwen in collega's, dus een hoge interne cohesie
(Den Hartog, 1993). Gezien deze effecten mag verwacht worden dat inspirerend
leiderschap een indirecte rol speelt in de relatie tussen stressoren en hun effect op
de gezondheid, het welzijn en prestatie van de groep. Inspirerend leiderschap zou
als een buffer kunnen fungeren in stressvolle situaties.

Een belangrijk aspect om de positieve effecten van inspirerend leiderschap
tot stand te brengen is macht. Binnen organisaties kan er onderscheid gemaakt
worden tussen positionele en persoonlijke macht (Bass, 1996). Positionele macht
heeft te maken met het feit dat de leider de feitelijke formele autoriteit heeft en
daardoor controle kan uitoefenen over het werk van zijn ondergeschikten in de
vorm van controle over financi5le en andere middelen, over beloningen en straffen,
over informatie, toekomstige taakverdeling en over zaken in de fysieke
werkomgeving (YukI, 2002). Hoe hoger de positie in de organisatie hoe hoger de
controle over deze zaken. De controle over straffen en sancties wordt ook weI
dwingende macht genoemd. De controle op sancties varieert sterk en de
dwingende macht van politieke of militaire leiders is veelal groter dan die van
managers in organisaties (YukI, 2002). Bij controle over informatie gaat het om
zowel het hebben van de toegang tot vitale informatie als om de controle en de
distributie van de informatie naar anderen (communicatielijnen). De controle over
de fysieke werkomgeving, de technologie en de organisatie van het werk, de
ecologische macht, leidt ertoe dat door dergelijke zaken te manipuleren de leider
het gedrag van zijn ondergeschikten kan beinvloeden. Door bijvoorbeeld de
functies van medewerkers te verbreden of te veranderen kan indirect de motivatie
beinvloed worden. Persoonlijke macht heeft te maken met de expertise, de kennis
en de vriendschap en loyaliteit of de persoonlijke charismatische kwaliteiten van de
leider (YukI, 2002). Persoonlijke macht kan ook weI opgevat worden als gezag.
lemand kan door persoonlijk overwicht, zonder dwang, zijn zaken verwezenlijken.

Macht hebben alleen is niet voldoende om veranderingen in gewenste
richting tot stand te brengen. Macht geeft de capaciteit om invloed uit te oefenen,
maar het gaat juist om de manier waarop die invloed wordt uitgeoefend,
zogenaamde bei'nvloedingsprocessen (Yukl, 2002). Deze processen verlopen
binnen organisaties neerwaarts (van leider naar medewerker), opwaarts (van
medewerker naar leider) en zijwaarts (mensen op hetzelfde niveau beinvioeden
elkaar). De neerwaartse bernvloedingstactieken zijn in het kader van dit onderzoek
de belangrijkste en worden verder besproken. De beinvloedingstactieken die een
leidinggevende kan hanteren zijn de volgende: druk (pressure), ruil (exchange),
legitimering verwerven (legitimizing), inspirerende aantrekkingskracht (inspirational
appeal), consultatie (consultation) en zich bemind maken (ingratiation). Transactioneel
leiderschap kenmerkt zich vooral door de ruil-ideOn, terwijl bij inspirerend
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leiderschap het appelleren aan waarden en emoties (inspirational appeal) voorop
staat. Ook het betrekken van medewerkers in de besluitvorming en de
implementatie van een beslissing (consultation) is een be)nvloedingstactiek die van
belang is bij inspirerend leiderschap. De uitkomst van de be)'nvioeding is ook
belangrijk. Zo kunnen medewerkers betrokkenheid tonen (commitment), toegeeflijk
zijn (compliance) en weerstand bieden (resistance). Bij betrokkenheid zullen
medewerkers achter de beslissing van de leider staan en hun uiterste best doen
om de gemaakte afspraken uit te voeren. Bij toegeeflijkheid is een medewerker
bereid om te doen wat gevraagd wordt, maar er is duidelijk sprake van minder
enthousiasme en de inspanning zal minimaal zijn. Bij weerstand is er sprake van
de minst gewenste uitkomst. De medewerker is tegen het voorstel van de leider en
probeert actief te vermijden het voorstel uit te voeren (YukI, 2002). Kortom, goed
leiderschap zal de betrokkenheid vergroten, de juiste beslissingen opleveren of
leiden tot beslissingen die door iedereen gedragen worden

Natuurlijk speelt ook de ondergeschikte een rol in het proces van
bel'nvloeding. Ondergeschikten hebben een beeld van hoe een leider zich zou
moeten gedragen als inspirerend leider en dit beeld be'invloedt hun interpretatie
van de leider en de situatie. Dit alles heeft te maken met aan de ene kant de
manier waarop medewerkers oorzaken aan gedrag en gebeurtenissen toeschrijven
en betekenis geven aan de wereld om zich heen (dit wordt ook weI attributie
genoemd) en aan de andere kant met hoe de ondergeschikten de wereld
waarnemen (de perceptie van de ondergeschikten). De ondergeschikten spelen
een belangrijke rol in de beoordeling van hun leidinggevende.

Om de leiderschapsstijl van een leidinggevende te meten is de vragenlijst
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) ontworpen. Deze lijst meet zowel
transactioneel als transformationeel leiderschap en de subdimensies in de vorm
van een beoordeling door medewerkers. De MLQ is ook in het Nederlands vertaald
(Den Hartog, Van Muijen & Koopman, 1994). Onderzoek met de MLQ toont aan dat
in Nederland transformationeel leiderschap positief samenhangt met betrokkenheid
van medewerkers bij de organisatie, vertrouwen in collega's en tevredenheid. Een
andere vragenlijst voor het meten van Leiderschap is de vragenlijst "Beschrijvingen
van het gedrag van de leider" (Hoeksema, Leussink & Langefeld, 1998). Deze
vragenlijst meet het verschil tussen taakgericht- en sociaalgericht leiderschap. Acht
subdimensies worden gemeten namelijk: zorgzaamheid, doel benadrukken,
participeren, delegeren, feedback geven, rol verduidelijken, planning en inspiratie.
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2.9      Tot slot

Na deze algemene theoretische beschouwing waarin de theorie6n over stress en
belasting zijn besproken, zijn de verschillende soorten eisen uit de omgeving die
een mens bedreigen, zoals de werkbelasting, de interne eisen, de fysieke
bedreigingen, de omgevingsstressoren en de psychosociale stressoren, uitvoerig
beschreven. Tevens zijn de gevolgen van deze eisen op het functioneren in termen
van gezondheid, welzijn en prestatie besproken. Belangrijke andere factoren die
een rol spelen in het ontstaan van stress, de stressreacties en de effecten op de
gezondheid zijn persoonlijkheid, copingstijl en stresstolerantie. Deze variabelen
bepalen voor een belangrijk deel de manier van coping die een mens kan hanteren
om de eisen uit de omgeving aan te pakken. Bovendien hebben we gezien dat
factoren als cohesie, sociale steun en leiderschap mogelijk een nuancerende
invloed hebben op de relatie tussen de eisen uit de omgeving en de impact op het
functioneren.

Na deze algemene beschouwing van de theoriedn en inzichten, wordt in
Hoofdstuk 3 ingegaan op de specifieke vormen van stress bij militairen. Er wordt
daarbij een onderscheid gemaakt in daadwerkelijke oorlogssituaties aan de ene
kant en vredesoperaties aan de andere kant. De bevindingen bij vredesoperaties
worden vervolgens verder uitgewerkt aan de hand van een stressmodel in
Hoofdstuk 4. In het huidige onderzoek staan de vredesoperaties als uitgangspunt
centraal.
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Hoofdstuk 3

Stress tijdens militaire operaties

3.1 Inleiding

Na de uiteenzetting van de theorie&n over belasting en stress in Hoofdstuk 2 wordt
in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het ontstaan en de gevolgen van stress bij
een bijzondere populatie, namelijk bij militairen. Specifieke vormen van stress die
tijdens militaire operaties voorkomen zijn veelvuldig onderzocht. De acute
(gevechts)stress of combat stress reaction (CSR) en de posttraumatische stressstoornis
(PTSS) zijn twee vormen van stress die in de militaire literatuur vaak worden
genoemd in het kader van oorlogssituaties of gevechtsoperaties. Meeste
onderzoeken op het gebied van stress bij militairen, hebben dan ook
plaatsgevonden bij militairen in gevechtsoperaties. Door de veranderde taakstelling
van de krijgsmacht is de laatste jaren de nadruk meer komen te liggen op
vredesoperaties. Ook tijdens dergelijke operaties kan stress worden ervaren. De
ontwikkeling van oorlogssituaties naar vredesoperaties heeft tot gevolg dat de
laatste jaren steeds vaker onderzoek naar stress is uitgevoerd bij militairen, die
uitgezonden zijn geweest.

In de volgende paragrafen wordt eerst een korte historische schets
gegeven van de ontwikkeling naar vredesoperaties en worden de vormen van
vredesoperaties besproken. Daarna worden de manifestaties van stress
beschreven die zich gedurende de ontwikkelingen op het gebied van oorlogvoering
hebben voorgedaan. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar stress bij
vredesoperaties. Hierbij worden vanuit de militaire literatuur factoren beschreven
die een rol spelen in het ontstaan van stress bij vredesoperaties.

3.2 Van gevechtssituaties naar vredesoperaties

Tot  1992, het einde  van het Korea-conflict (de Koude Oorlog),  lag het accent van
de taakstelling van de Nederlandse krijgsmacht nog op de situatie van
oorlogvoeren. In de periode die na de Koude Oorlog volgde is de nadruk in de
taakstelling van de krijgsmacht veel meer komen te liggen op vredesoperaties. De
vredesoperaties vallen eigenlijk in een soort schemergebied tussen oorlog en
vrede. Aan het ontstaan en de uitvoering van vredesoperaties liggen mandaten van
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de Verenigde Naties (VN) of van regionale organisaties als de NAVO, de Europese
Gemeenschap/Europese Unie (EG/EU), de West Europese Unie (WEU) en de
Organisatie voor de Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) ten grondslag.
Het doel van de missie, de taken, de bevoegdheden, de middelen en de structuur
van de vredesoperaties worden door het mandaat bepaald. De meeste

vredesoperaties zijn door de VN gemandateerd, in de vorm van resoluties van de

Veiligheidsraad. Nederland heeft sinds    1945 aan ongeveer zevenenveertig
vredesoperaties deelgenomen. Niet elke vredesoperatie waaraan Nederland
deelnam was hetzelfde.

Vredesoperaties zijn op verschillende manieren in te delen. Een indeling
die geplaatst kan worden in een conflictspectrum, dat de aard van de betrekkingen
tussen bevolkingsgroepen op staten weergeeft: vrede, (gewapend) conflict of
oorlog en postconflict, is de indeling van de Verenigde Naties (VN). De VN hanteert
de volgende indeling: preventieve diplomatie (preventive diplomacy), het herstellen van
de vrede (peacemaking operations), vredeshandhavende operaties (peacekeeping

operations), postconflict vredesopbouwende operaties (peace building operations),
vredesafdwingende operaties (peace enforcement operations) (Landmacht Doctrine

Publicatie 111,1999).
Preventieve diplomatie omvat diplomatieke acties die feitelijk voor een te

verwachten crisis worden genomen en die erop gericht zijn om de oorzaak van het

conflict weg te nemen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er geweld gebruikt
zal worden. Ook preventieve maatregelen kunnen worden genomen om te
voorkomen dat geweld zich verder verspreidt of erger wordt. De preventieve
ontplooiing van eenheden kan dat proces met militaire middelen ondersteunen.

Het herstellen van de vrede is gericht op diplomatie, bemiddeling,
onderhandeling of andere vormen van vreedzaam overleg om een conflict te
bedindigen. Het herstellen van de vrede moet ertoe bijdragen dat de problemen die
het conflict veroorzaken worden weggenomen. Vredeshandhavende,

vredesopbouwende en vredesafdwingende operaties kunnen met militairen
middelen bijdragen aan dat proces.

Vredeshandhavende operaties of peacekeeping operaties hebben zich in de
tweede helft van de jaren vijftig ontwikkeld en zijn gericht op het indammen,
verminderen of het oplossen van een (gewapend) conflict tussen of binnen staten
door tussenkomst van een derde onpartijdige macht. Vredesmachten plaatsen zich
dus min of meer passief tussen de voormalig strijdende partijen. Ze proberen tijd
voor de dialoog te vinden en tot een militaire of politieke oplossing te komen. Het
niet bedreigende karakter blijkt uit drie kenmerken: instemming vooraf van de
strijdende partijen (in ieder geval op politiek niveau), absolute neutraliteit en grote
terughoudendheid bij het gebruik van geweld (Klep & van Gils, 2000). Militairen
mogen in theorie in het geval van zelfverdediging en als de uitvoering van het
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mandaat in gevaar komt geweld gebruiken. Doorgaans wordt heel terughoudend
opgetreden en alleen geweld gebruikt als vredesmachten direct worden
aangevallen. Voorbeelden van peacekeeping operaties zijn de vredesmachten United
Nations Protection Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Stabilisation Force (SFOR) in het
voormalige Joegoslavi6 en United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). Deze
laatste twee vredesmachten staan in dit onderzoek centraal.

Postconflict vredesopbouwende operaties worden na afloop van een
gewapend conflict uitgevoerd om de fragiele vrede te bevorderen. Het doel van
dergelijke operaties is het voorkomen dat een conflict direct na het vertrek van de
interveniOrende troepen weer oplaait. Er wordt aandacht besteed aan de
wederopbouw van de infrastructuur, een democratisch staatsbestel, een
politieapparaat en het bevorderen van economische activiteiten. Ook kunnen
dergelijke operaties het ontwapenen en ontmantelen van irreguliere strijdkrachten
bevorderen. De in eerste instantie peacekeeping SFOR-operatie in Bosnia heeft de
laatste jaren een steeds meer postconflict opbouwend karakter gekregen.

Vredesafdwingende operaties worden uitgevoerd om de vrede te herstellen
tussen agressieve en onwillige partijen, waarvan tenminste 66n partij niet instemt
met de interventie van een vredesmacht. Hieronder vallen zowel agressie en
geweld tussen staten (interstatelijk) als geweld en humanitaire noodsituaties
binnen staten (intrastatelijk). Dergelijke acties zullen doorgaans niet door de VN
geleid worden, maar zij worden uitbesteed aan een regionale

veiligheidsorganisatie, zoals de NAVO, of aan een verbond van staten. Een
voorbeeld van interstatelijk geweld   is de Irakese aanval op Koeweit   in   1990,
waarbij de vredesafdwingende operatie Dessert Storm uiteindelijk uitmondde in de
gewelddadige verdrijving van Saddam Hoesseins troepen uit Koeweit. De
burgeroorlogen in Somali5 en in voormalig-JoegoslaviO zijn voorbeelden van
geweld binnen staten. De vredesafdwingende operatie in het voormalige
Joegoslavia werd uitgevoerd door de vredesmacht Implementation Force (IFOR).

Naast de indeling door de VN zien we dat de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) een andere indeling hanteert, die als complementair
aan de indeling van de VN kan worden beschouwd. De NAVO gaat uit van Military
Operations Other Than War (OOTW) waaronder alle operaties worden verstaan waarbij
militaire middelen ingezet worden voor een ander doel dan grootschalige
gevechtsoperaties. Het begrip OOTW is breder dan het Nederlandse begrip
vredesoperaties, want de NAVO rekent onder OOTW ook multinationale taken,
zoals contraterrorisme en antidrug operaties, en het optreden tegen een irreguliere
tegenstander. De Landmacht Doctrine Publicatie deel 111 (LDP-111) beschrijft bij
vredesoperaties alleen de vredesondersteunende operaties, de evacuatie van non-
combattanten, militaire assistentie en humanitaire operaties. Een uitgebreide
beschrijving van deze taken is terug te vinden in de LDP-111. In de praktijk verlopen
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vredesmissies of vredesoperaties niet altijd volgens de indeling in type
vredesmacht zoals door de VN wordt gehanteerd. Soms treden er vertroebelingen
op waardoor de grens tussen vredesafdwingend en vredeshandhavend onduidelijk
is geworden. Er kan bijvoorbeeld geen vredesregeling tot stand worden gebracht,
strijdende partijen houden zich niet aan gemaakte afspraken of er is sprake van
bureaucratisch getouwtrek en er zijn onduidelijke bevelslijnen, waardoor het
vredesafdwingend of het vredeshandhavend niet naar behoren kunnen worden

uitgevoerd. Als duidelijk voorbeeld kunnen we hier aan Srebrenica denken, waar
Dutchbat als vredeshandhavende macht niet veel meer kon doen dan toekijken bij
het vallen van de enclave omdat ze te weinig middelen hadden. Door de gevolgen
hiervan kan Srebrenica als belangrijk keerpunt worden gezien in de reeks

vredesoperaties. Door de gebeurtenissen bij Srebrenica ging men namelijk inzien
dat er geen vredeshandhaving kan zijn als er nog geen vrede tot stand is gebracht.
Als lokale partijen zich niet aan wapenstilstanden of vredesakkoorden houden, dan
staan lichtbewapende vredesmachten machteloos. Eerst moet de vrede met
geweld worden afgedwongen, voordat een vredeshandhavende en lichtbewapende
macht kan worden ingezet. De vredesafdwingende macht IFOR slaagde er
uiteindelijk in vrede te bewerkstellingen en de kleinere stabilisatiemacht SFOR
mocht erop toezien dat de vrede ook bewaard bleef en nog steeds blijft.

Figuur 3-1: Tijdbalk met enkele Nederlandse militaire bijdragen aan vredesmissies sinds  1945

(Klep & van Gils, 2000).
1945 1995

*1     A    A   a a l r   A..
Korea Golfoorlog UNPROFOR SFOR UNMEE

1 e '87-'89 91.'95 96-heden '00-'01 ISAF '01

'50-'54
2e '90-98 heden

IFOR

'95.'96
UNIFIL'79285 UNAVE1111 '92-'93 Albanij Irak

UNF1CYP '98.'01
UNAMIC/ UNTAC '92-'93 '97-'99 '03-heden

Kosovo '98-'00
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3.3      Manifestaties van stress bij veranderingen in oorlogvoering

Gevechtsstress (combat stress reaction; CSR) en de posttraumatische stressstoornis
(PTSS), zijn al lange tijd onderwerp van militaironderzoek. Gevechtsstress is
eigenlijk van alle tijden, maar kent door de jaren heen verschillende benamingen
als gevolg van verschillen in uitingen of symptomen van stress, die te maken
hebben met de ontwikkelingen in de wijze van oorlogvoering (Moelker & Op den
Buijs, 2002). In deze paragraaf wordt een historisch overzicht gegeven over de
wijze van oorlogvoering en stress en worden gevechtsstress en PTSS nader
besproken.

Voor   1900  was er nauwelijks bekendheid   met  de term "gevechtsstress".
Het grootste probleem tijdens oorlogen was het grote aantal soldaten dat aan
ziekten overleed. Bovendien waren de oorlogen seizoensgebonden. In de winter
was het vaak onmogelijk om oorlog te voeren, waardoor soldaten langer de tijd
hadden om te recupereren en uit te rusten van alle ontberingen. Toen de
spoorwegen eind negentiende eeuw uitkomst brachten op het logistieke gebied en
er ook vrachtwagens in gezet konden worden, konden soldaten langer in het veld
blijven en werden oorlogen in alle seizoenen uitgevochten. Dat maakte de
psychische belasting veel groter. Ook stierven steeds minder soldaten aan ziekten
als gevolg van de verbeterde medische zorg en hygianische maatregelen. Pas na
1900 groeide het besef dat stress een belangrijke rol speelt in oorlogen en
conflicten.

Door de dienstplichtige massalegers werden de oorlogen steeds
grootschaliger. De vuurkracht nam toe door de inzet van mitrailleur en tank in de
Eerste Wereldoorlog (WOI). Deze oorlog kenmerkte zich als een statische
loopgravenoorlog, die vooral berucht was om de vele gedode soldaten in de
loopgraven door intensieve bombardementen. Ook ratten, luizen en slechte
voeding evenals ontstoken voeten waren kenmerkende leefcondities in de
loopgraven. Er waren door de vele ontberingen en de hevige bombardementen
vele stressslachtoffers, gekenmerkt door verlammingsverschijnselen, doofheid, en
blindheid. Gevechtsstress werd in deze periode gediagnosticeerd als neurasthenie
of hysterie, maar de meeste gehanteerde term was shell shock. Deze naam ontstond
als gevolg van het hevige granaatvuur. Deze term was medisch gezien niet exact,
maar zo aansprekend dat hij al gauw een eigen leven ging leiden.

In 1918 werden in de militaire psychiatrie door de arts Salmon de principes
onmiddellijkheid, nabijheid, verwachting, eenvoud en eenduidigheid (ONVEE) op
schrift gesteld, op basis waarvan shell shock kon worden behandeld. Militairen die
psychisch niet meer inzetbaar waren, werden onmiddellijk (0) en in de nabijheid
(N) van het gevechtsfront, met verwachting op spoedige terugkeer (V), door een
eenvoudige (E) en eenduidige behandeling (E), die makkelijk toe te passen was,
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weer opgelapt om terug te keren in het gevechtsveld. Waren behandelingen nabij
het front in de gevechtseenheden niet afdoende, dan werden slachtoffers naar
dichtstbijzijnde hospitalen en klinieken gebracht. Bracht behandeling in klinieken
echter ook geen zicht op spoedige actieve herinzet, dan werd een soldaat

gerepatrieerd naar een hospitaal in zijn vaderland voor intensievere zorg.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) nam de capaciteit van het

artillerievuur verder toe evenals de diepte en de lengte van het front. Was er voor
1900 nog sprake van ongeveer 2,5 kilometer frontlinie, in WOll was er al sprake
van 57 kilometer frontlinie. WOII had het karakter van een bewegingsoorlog. Shell

shock slachtoffers kwamen nauwelijks voor, maar slachtoffers met

orgaanstoornissen des te vaker. Deze stoornissen werden onder andere
veroorzaakt door de hevige uitputting door de mobiliteit gedurende het gevecht.
Niet alleen de veranderde manier van oorlogvoering, maar ook andere opvattingen
in de civiele psychiatrie waren verantwoordelijk voor een symptoomverschuiving.
De diagnose battlefield fatigue was populair in deze tijd om gevechtsstress aan te
duiden. De principes van de militaire psychiatrie werden ook anders vertaald in
andere therapie5n dan in WOI. De Westerse geallieerden kenden vele
stressslachtoffers en hadden in de gaten dat de slachtoffers baat hadden bij
opname in ziekenhuizen waar ze goede voeding en rust kregen. Slachtoffers
werden soms door middel van insuline en andere kalmerende middelen in lichte

coma gebracht om te herstellen. Contacten met eigen kameraden bevorderde de
positieve verwachting. De Sovjets en de Duitsers kenden weinig officiale

stressslachtoffers in die tijd, niet omdat ze goede voeding en rust gaven, maar
omdat ze er anders mee omgingen. Er werd geen ruimte voor geboden.
Stressslachtoffers liepen het risico krankzinnig verklaard te worden en er werd
streng opgetreden tegen deserteurs.

De Vietnamoorlog eind '60 jaren leverde veel minder slachtoffers van
gevechtsstress. De term combat fatigue was nauwelijks meer van toepassing. De
Vietnamoorlog kenmerkte zich door minder intensieve gevechtshandelingen, maar
weI een onduidelijke frontlinie en een onzichtbare vijand. Dit laatste was vooral
zeer stressvol. Er bevond zich een groot percentage militairen in veilig gebied en er
was een vlucht in alcohol en drugs als uitweg voor stress en verveling. Het lage
aantal stressslachtoffers is waarschijnlijk te wijten aan dit middelengebruik. Dit
heeft ervoor gezorgd dat verwerkingsproblematiek werd uitgedoofd. De
stressslachtoffers werden ook volgens de principes van de psychiatrie verzorgd.
Het principe van onmiddellijk werd ingevuld door het vervoer met helikopters naar
de veldhospitalen op grote legerbasis in Vietnam. Vaak werden slachtoffers echter
te snel weer teruggestuurd naar het front. Het principe positieve verwachting kon
moeilijker worden gerealiseerd omdat ernstige problematiek ver achter de linies

werd aangepakt of repatri6ring het gevolg was. Het hoge aantal stressslachtoffers
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na Vietnam was te wijten aan de later tot uiting komende reacties op traumatische
ervaringen tijdens het patrouilleren, waarbij de militairen verrast werden door de
onzichtbare vijand en vele kameraden verloren. Bovendien had de oorlog in
Vietnam aan het einde alle legitimiteit verloren en de veteranen kregen in hun
thuisland weinig erkenning en waardering. Ook de al oudere veteranen uit WOII
wilden de problemen van de jongere veteranen niet erkennen omdat ze ze weinig
heldhaftig vonden. Bovendien waren ze bang hun voorrechten op psychiatrisch
steun te verliezen. De problematiek van de Amerikaanse Vietnamveteranen werd
later bekend onder de naam PTSS. Toch is PTSS niet alleen een fenomeen uit de
Vietnamoorlog. Het kwam ook voor onder Nederlandse militairen. Denk aan de
Politionele Acties tussen 1945-1950 in Indonesid. Deze acties hebben jaren later
voor Nederlandse PTSS slachtoffers gezorgd.

De moderne vredesoperaties, vaak hoogtechnologische conventionele
conflicten, die na de Koude Oorlog tot ontwikkeling zijn gekomen met bijvoorbeeld
Europa als strijdtoneel, richten richt zich meer op toezichthoudende, bemiddelende
en humanitaire taken dan de traditionele gevechtstaken en er is nauwelijks meer
sprake van gefixeerde frontlinies en gebieden waar de militairen gerecupereerd
kunnen worden. Dit leidt tot vervreemding en angst bij militairen. Vredesoperaties
brengen verder met zich mee dat andere situaties en andere stressoren zich
voordoen in vergelijking met intensieve gevechtsoperaties. Het moderne
luchtgevecht, bijvoorbeeld, zorgt voor grote effecten als fysieke en psychische
uitputting door belemmerde bevoorrading van voedsel en water. Fysieke en
psychisch uitgeputte militairen zijn veel meer op het buddysysteem
(zelfhulp/kameradenhulp) aangewezen en minder goed bereikbaar voor medische
en psychosociale hulpverleners.

VN-militairen participeren tegenwoordig niet meer in het conflict maar zijn
toeschouwers en getuigen geworden bij vredesoperaties (Binneveld, 1995). Ze zijn
getuige van soms gruwelijke schendingen van de mensenrechten en/of zelf het
slachtoffer van bijvoorbeeld gijzelingen. Ze hebben gevoelens van frustratie en
machteloosheid omdat ze niet zelf actief kunnen en mogen optreden. Ook bij
vredesoperaties kunnen militairen dus worden geconfronteerd met stressvolle
situaties en stressreacties.

Met de komst van vredesoperaties is het onderzoek naar stress bij
vredesoperaties enorm toegenomen. Ook in het huidige onderzoek staan stress en
stressreacties bij vredesoperaties centraal. Voordat aandacht wordt besteed aan
de specifieke stressoren en stressreacties bij vredesoperaties, wordt eerst
uitgelegd wat er precies wordt verstaan onder gevechtsstress en de
posttraumatische stressstoornis. Tevens wordt de impact van deze vormen van
militaire stress op het functioneren belicht.
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3.3.1 Gevechtsstress

Gevechtsstress (combat stress reaction; CSR) is een vorm van acute stress. Een acute
stressreactie kenmerkt zich door een heftige reactie op een bijzonder stressvolle
gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk of geweldpleging (Bergsma & Van
Petersen, 2000). De persoon is meestal eerst versuft en lijkt niet in staat te
begrijpen wat er om hem heen gebeurt. Daarna kan hij geprikkeld raken of zich
nog verder in zichzelf terugtrekken. De reactie duurt gewoonlijk niet langer dan
enkele minuten, maar kan ook twee dagen aanhouden.

Gevechtsstress als gevolg van intensief oorlogsgeweld is een bijzondere
vorm van acute stress bij militairen, die op den lange duur over kan gaan in een
chronische stress stoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS) (zie
Paragraaf 3.3.2). De limiet aan wat militairen doorgaans kunnen verdragen aan
intensief oorlogsgeweld (frontliniediensten) is ongeveer 35 dagen (Gabri01, 1989:
119). Hierna vertoont 98% van de militairen psychiatrische verschijnselen. Slechts
twee procent van de militairen blijft functioneren. Militairen storten na 35 dagen niet
in 06n keer in elkaar. Het proces van gevechtsstress verloopt namelijk in vier
fasen. Gabri61 (1989: 84-87) heeft deze fasen als volgt beschreven.

Het eerste moment dat de militair blootgesteld wordt aan het gevecht gaat
gepaard met grote angst en verminderde gevechtseffectiviteit. Symptomen zijn
dorst, weigeren te eten, frequenter urineren, angst om alleen gelaten te worden. Bij
spanning zweet en trilt de militair. Deze fase duurt gewoonlijk enkele dagen en
gaat over in de tweede fase waarin de militair een bepaalde gewenning aan de
gevechtsacties vertoont. Het is in deze fase van ongeveer veertien dagen dat de
militair zijn optimale gevechtsprestatie levert.

Na ongeveer drie weken frontliniedienst worden symptomen van
gevechtsuitputting waarneembaar, de derde fase. De militair is fysiek uitgeput.
Slapen helpt niet meer om de vermoeidheid van zich af te schudden. De
vermoeidheid is vooral psychologisch van aard en leidt ertoe dat de soldaat zijn
militaire vaardigheden verliest. Het wordt steeds moeilijker om angsten te
onderdrukken.

Na ongeveer vijf weken in de voorste linies verbleven te hebben treedt de
vierde fase van gevechtsuitputting op. Het verlies van vrienden leidt tot een gevoel
van verlating, hulpeloosheid en hopeloosheid. De militair begint te geloven dat hij
het niet zal redden en gedood zal worden. Cognitieve vermogens vervallen en zelfs
eenvoudige opdrachten worden niet meer uitgevoerd. De militair wordt apathisch,
kan zich niet meer concentreren, begint bij het minste of geringste al te beven en
verliest alle gevechtsvaardigheden. Als de militair niet geavacueerd wordt zal hij in
een catatonische toestand geraken. Vanwege de kans op gevechtsstress worden
in oorlogen meestal rotatiesystemen gehanteerd. In de Eerste Wereldoorlog leerde
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men bijvoorbeeld dat het beter was om de soldaten na acht dagen frontliniedienst
te roteren en de frontliniesoldaten in een bunker achter de loopgraven te laten
rusten om gevechtsstress te voorkomen. Gevechtsstress kan door eerder
beschreven principes van de militaire psychiatrie (ONVEE) goed behandeld
worden.

3.3.2 Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Als de gevolgen van acute stress een chronisch karakter gaan vertonen en langere
tijd aanhouden wordt gesproken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Van PTSS werd vroeger gedacht dat het een gevolg was van stressvolle
oorlogssituaties. Aanleiding was, zoals beschreven, het grote aantal Vietnam-
veteranen dat jaren na de oorlog nog psychische problemen had. Later is het
duidelijk geworden dat vergelijkbare psychische problematiek kan ontstaan na een
verscheidenheid aan ingrijpende gebeurtenissen, zoals rampen,

verkeersongelukken, geweldsmisdrijven, seksueel misbruik, plotseling overlijden
van een partner et cetera. Bekend is nu dat 66n op de twintig mensen, die een
dergelijke schokkende gebeurtenis meemaken, ook daadwerkelijk PTSS
ontwikkelt.

Wanneer krijgt iemand de diagnose PTSS? PTSS wordt in de vierde editie
van het Diagnostisch en Statistisch Handboek (DSM-IV, 1994) beschreven met
een zestal criteria waaraan iemand moet voldoen om als PTSS-slachtoffer
gediagnosticeerd te worden. Het eerste criterium heeft te maken met het
meemaken van een plotselinge traumatische gebeurtenis. Na de eerste reacties
(paniek, woede, verstijving), ontstaat er een gevoel van ongeloof en verbijstering.
Daarna komen de heftige reacties als angst, boosheid, verdriet, trillen of beven.
Een tweede criterium is de herbeleving. De gebeurtenis wordt in dromen of in
nachtmerries opnieuw beleefd. Soms wordt het trauma levendig waargenomen in
de vorm van beelden, geuren en gevoelens en bijbehorende emoties bij bepaalde
aanleidingen, zoals verjaardagen van een overledene, of het zien van de
schokkende gebeurtenis op televisie (Bijlmerramp, Hercules ongeval bij
Welschap). Vermijding is een derde criterium. Alle herinneringen en situaties die
met de gebeurtenis te maken hebben, worden gemeden. Een vierde criterium heeft
te maken met het feit dat mensen spanningen en allerlei andere psychische
gevolgen van het gebeuren overhouden, waardoor men prikkelbaar, argwanend of
schrikachtig wordt. Als vijfde criterium gelden de geheugenproblemen en huilbuien
als uitingen van spanningen. Deze reacties gaan vaak samen met een gevoel van
onwerkelijkheid en machteloosheid, zinloosheid, een uitgeblust gevoel en
boosheid.
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Het laatste criterium heeft te maken met relaties die onder druk komen te staan wat
kan leiden tot aandachtsproblemen in de relatie, onbegrip en ernstige
relatieproblematiek en een compleet disfunctioneren. Een persoon met de
diagnose PTSS is dus emotioneel afgestompt en onverschillig en niet meer zo
betrokken bij het dagelijkse leven (Bergsma & Van Petersen, 2000).

Naast de zes criteria kunnen de psychische gevolgen van PTSS verder
nog leiden tot lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, misselijkheid,
lusteloosheid, een beklemd gevoel, ademhalingsmoeilijkheden of een kou en
verdoofd gevoel (Schreuder, 1996). De symptomen van SPSS kunnen overigens
verschillen in duur. Bij een duur korter dan zes maanden wordt er gesproken van
acute PTSS. Als de symptomen langer dan zes maanden duren, is er sprake van
een chronische PTSS en soms beginnen de klachten pas na zes maanden. Dan is
er sprake van een vertraagde PTSS.

Er is onderzoek gedaan bij militairen naar factoren die bepalend zijn voor
het krijgen van PTSS, zoals onderzoek bij militairen die de Oorlog hebben

meegemaakt (Wolfe & Proctor, 1996) en bij Noorse VN-veteranen (NODEFIC,
2001). In vergelijking met eerdere oorlogen vonden Wolfe en Proctor dat de PTSS
cijfers in vijf dagen na terugkeer lager waren bij de Golf Oorlog (4-9%) en dat
vrouwen een hoger percentage PTSS vermelden in combinatie met andere
psychologische problemen als depressie en angst dan mannen. Dit zegt natuurlijk
nog niks over hoe deze cijfers na een half jaar eruit zien, ook op langere termijn
kunnen er klachten ontstaan. In vergelijking met eerder onderzoek vonden ze een
sterke correlatie tussen de intensiteit van de stressor en negatieve psychologische
uitkomsten. Dus sekse en intensiteit van de stressor spelen een rol bij PTSS.

Ook McCarroll en collega's (1997) vonden een relatie tussen PTSS en
intensiteit van de stressor. Zij vergeleken personeel dat was blootgesteld aan
oorlogssituaties enerzijds en niet blootgesteld personeel anderzijds met elkaar en
ze vergeleken ervaren met onervaren personeel, dat in een mortuarium werkte. Zij
vonden dat personeel dat was blootgesteld aan trauma's in de vorm van het zien
van dode lichamen en personeel dat onervaren was met het werken in een
mortuarium hogere PTSS niveaus toonden. Bovendien vonden ze dat bij onervaren
personeel de stressreacties voortduurden en niet minder werden zoals over het
algemeen het geval was. Dus ook de ervarenheid met situaties speelt een rol.
Overigens zijn er onderzoekers die zeggen dat PTSS helemaal niet bestaat, dat
het ten onrechte als een ziekte wordt beschouwd. Het zijn alleen afspraken die we
met elkaar hebben gemaakt om het een naam te geven en om methoden te
ontwikkelen om het vast te stellen. Het is echter niet objectief vast te stellen, niet in
het bloed en op rOntgenfoto's. PTSS is niet meer dan een aantal symptomen
ondergebracht onder een etiketje en het wordt in stand gehouden door onze
traumacultuur (Withuis, 2002).

70



STRESS TIJDENS MILITAIRE OPERATIES

3.4      Stress bij vredesoperaties

Nu duidelijk is wat onder vredesoperaties verstaan wordt en welke vormen van
militaire stress bekend zijn, wordt nagegaan welke vormen van stress bij
vredesmissies kunnen voorkomen. Bij vredesoperaties ligt het accent meer op
toezichthoudende, bemiddelende en humanitaire taken. VN-militairen participeren
niet meer in het conflict, maar zij zijn toeschouwers en getuigen geworden bij soms
gruwelijke schendingen van mensenrechten. Gevoelens van frustratie ontstaan
omdat niet (effectief) kan en mag worden optreden in het kader van het mandaat
en de rules of engagement. Dergelijke situaties en gevoelens kunnen bij de militair
stressreacties oproepen. Situaties kunnen betrekking hebben op de eenheid
(conflicten, verveling, isolement), de missie (risico's en gevaar, onoverzichtelijke
situaties met onduidelijke commandovoering, het gevaar gegijzeld te worden,
twijfel aan de zinvolheid van de missie, het mandaat), een bevolking die niet altijd
gastvrij en soms zelfs vijandig is, de vaak wat moeizame samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties, het Sysiphus-karakter van de werkzaamheden
(datgene wat je met moeite bereikt hebt, wordt weer ongedaan gemaakt,
bijvoorbeeld doordat de onlusten weer oplaaien) en de onmogelijkheid om
vanwege de rules of engagement te intervenieren in kleinere of grotere
schermutselingen (Wientjes & Gaillard, 1997; Johansson, 1997; Bartone, Adler &
Vaitkus, 1998; Van der Kroon, 1998; Op den Buijs, 1999).

De stressreacties bij vredesoperaties hebben de laatste jaren alle
aandacht van onderzoekers. Naast de begrippen gevechtsstress en PTSS spreekt
Gaillard van operationele stress om het verschil met stress bij oorlogssituaties aan
te geven. Schoeman (1996) spreekt in dit verband van peacekeepers stress
syndroom. Het peacekeepers stress syndroom lijkt een wat zware term, zeker gezien
het feit dat de laatste jaren de Nederlandse uitzendingen in het teken staan van
een relatieve rust in de uitzendgebieden. Het is binnen de psychiatrie ook een
onzuivere term, waarmee bedoeld wordt dat er exactere en beter gedefinieerde
termen zijn (zoals PTSS) die aangeven in hoeverre mensen gezondheidsgevolgen
van schokkende ervaringen ondervinden. Toch geeft de term intui'tief wei goed aan
wat er aan de hand is: stress die opgewekt wordt door onmacht en het moeten
aanzien van vervelende gebeurtenissen. Wat vooral kenmerkend is - en dit lijkt
analoog aan de eerder besproken Vietnam ervaringen - is dat ook de schokkende

ervaringen tijdens vredesoperaties beklijven, verdrongen worden en na de
uitzending (soms jaren later) nog stressreacties oproepen, zoals de typische PTSS
verschijnselen slecht slapen, hoofdpijnen en nachtmerries.

Een voorbeeld van een stressvolle situatie beschreven in Box 3-1 laat zien
dat de gevolgen van stress verstrekkend kunnen zijn en zich niet alleen tot de
persoonlijke gezondheid beperken maar vaak ook consequenties hebben voor het
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gezinsleven en de arbeidsrelaties op de werkvloer (echtscheiding, werkloosheid,
psychiatrische opname of zelfs gevangenisstraf). Binneveld (1995) noemt als
psychiatrische consequenties van dergelijke gebeurtenissen gevoelens van
machteloosheid, schuld en frustratie.

Box 3-1: Beschrijving van stressvolle situaties tijdens een vredesoperatie.
Een marinier in Cambodja maakt beschietingen mee, moet het doen met slecht eten en slechte
faciliteiten, een klimaat waaraan hij zich moeilijk kan aanpassen en een bevolking die helemaal niet
blij is met de humanitaire interventie van onze blauwhelmen. Toen de marinier in zijn eentje zijn
landrover in de rivier stond te wassen kwam er een dronken Cambodjaan die zijn werk ongevraagd
overnam. Toen hij klaar was riep hij: "Money, money". De marinier had zijn portemonnee in het kamp
laten liggen zodat hij de boze Cambodjaan niets kon betalen. De Cambodjaan richtte een kalasjnikov
op de marinier, maar de marinier wist te ontkomen. Het dominante gevoel van veel uitgezondenen is
het gevoel van onmacht. Dezelfde marinier is getuige van een openbare executie die hij, vanwege het
beperkte VN-mandaat en de rules of engagement, niet kan voorkomen. De executie wordt op gruwelijke
wijze uitgevoerd: een moeder wordt met haar kind op de weg gelegd en overreden door een tractor tot
haar hoofd zo plat is als het blad van een boom. Terug in Nederland komt de marinier al snel in allerlei
soorten problemen. Hij functioneert tijdens zijn plaatsing in de Nederlandse Antillen niet goed, valt
kilo's af en vertoont agressief gedrag. Hij zoekt zelf diverse malen hulp bij artsen maar wordt niet
serieus genomen en kan niet over zijn ervaringen praten. Hij drinkt en ontwikkelt een gokverslaving.
Hij maakt schulden om de gokverslaving te betalen en wordt uiteindelijk gedwongen een roofoverval

te plegen met zware mishandelingen. Hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zo over de scheef gegaan
is. Voordat hij gearresteerd wordt, ondergaat de marinier op eigen verzoek vijf maanden

psychiatrische behandeling. Na behandeling wordt de marinier gearresteerd. Bij confrontatie met
justitie komen de herinneringen weer terug. De diagnose luidt uiteindelijk PTSS en er volgt een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar (Van der Kroon, 1998)

Vanwege de bewezen relatie tussen schokkende gebeurtenissen en stress neemt

personeelszorg bij de krijgsmacht tegenwoordig een bijzondere plaats in. Zowel op
internationaal en nationaal vlak is er de laatste jaren veel onderzoek verricht naar
PTSS en verwerkingsproblematiek bij vredesoperaties. Hoewel de fysieke
dreigingen en schokkende gebeurtenissen in percentage en ernst steeds verder af
nemen in BosniO de laatste jaren. Er worden nog maar nauwelijks of sporadisch
incidenten gerapporteerd vandaag de dag, kan een vredige situatie in een
uitzendgebied zo weer escaleren en de situatie kan daardoor een veel grimmiger
karakter krijgen. Ook kunnen er nieuwe inter- of intra-statelijke conflicten oplaaien,
waarbij Nederlandse militairen worden ingezet. Elke vredesoperatie kent een ander
geweldsniveau. Het is daarom niet alleen belangrijk om te blijven kijken naar de
lange termijneffecten van vredesoperaties, maar ook naar wat er zich tijdens
vredesoperaties allemaal kan voordoen, zodat militairen zo goed mogelijk
voorbereid kunnen worden op toekomstige uitzendingen. Voor het huidige
onderzoek zijn de factoren, die een rol spelen in het interactieve stressmodel van
Michigan, zoals besproken in Hoofdstuk 2, onderzocht aan de hand van militaire
literatuur om na te gaan wat er over de invloed van deze factoren tijdens
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vredesoperaties bekend is. Conform de structuur van Hoofdstuk 2 worden deze
factoren hieronder besproken.

3.5      De eisen van de omgeving bij vredesoperaties

De eisen uit de omgeving tijdens een vredesoperatie worden beschreven aan de
hand van de indeling in categoriean van eisen, zoals die in Hoofdstuk 2 is
gehanteerd, namelijk: werkbelasting, interne problemen, stressvolle

gebeurtenissen, omgevingsstressoren en psychosociale stressoren.

3.5.1 Werkbelasting

Op basis van de eerdere beschrijving van werkbelasting (zie Hoofdstuk 2) blijkt dat
onder bepaalde omstandigheden werkbelasting tot werkstress kan leiden, maar dat
het niet altijd tot nadelige gevolgen voor de mens hoeft te leiden. Vormen van
taakgerelateerde belasting in een uitzendgebied die tot een verhoogde

werkbelasting en stress kunnen leiden zijn onder andere: blootstelling aan gevaar,
tijdsdruk, onduidelijkheid van de opdracht, onvoldoende informatievoorziening,
gebrek aan taakcomplexiteit, verveling en de contacten met de lokale bevolking
(o.a. Bartone, Adler & Vaitkus, 1998). Interne problemen hebben te maken met het
overnemen van werk van anderen in de groep, het hebben van conflicten in de
groep, personeelswisselingen en conflicten tussen groepen. Zij kunnen indirect tot
een verhoogde werkbelasting en stress leiden. In deze paragraaf worden

achtereenvolgens de taakgerelateerde aspecten en de interne problemen
besproken.

Een conclusie uit Hoofdstuk 2 met betrekking tot werkbelasting luidt dat het
energieniveau om een taak uit te oefenen optimaal is in een werkomgeving waarin
men gestimuleerd wordt. Een gezonde mentale inspanning gaat samen met
uitdagende taken (onder andere Meijman & Van Dormolen, 1992; Gaillard &
Wientjes, 1994). Uit een onderzoek naar ervaringen van IFOR-militairen blijkt dat ze
over het algemeen een positieve waardering aan mentale aspecten van hun taken

geven, zoals enige vorm van spanning en gevaar (Born, Vogelaar & Soeters,
2000). De druk of uitdaging die ontstaat door spanning en gevaar is eigen aan het
werk bij de Koninklijke Landmacht en wordt al tijdens werving en selectie

campagnes benadrukt. Militairen kiezen voor dit werk. Gevaar betekent dat men
alert moet zijn en dat er een actieve werkhouding wordt gevraagd om goed te
kunnen presteren (Gaillard & Wientjes, 1994; Meijman & Van Dormolen, 1992). De
prestatie wordt doorgaans bepaald door de informatieverwerkingscapaciteit van het
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werkgeheugen. Bij gevaar en tijdsdruk wordt het tempo van de
informatieverwerking opgevoerd. Dit betekent dat er minder bronnen kunnen
worden geraadpleegd voor een afgewogen besluit. Er is nauwelijks tijd om zich op
de beschikbare gegevens te concentreren en er wordt gekozen voor een andere
manier van probleem oplossen waardoor er meer risico wordt genomen (Glass,
1977).

Naast een steeds verdere verschuiving naar de mentale werkdruk, speelt
ook de fysieke werkbelasting een rol. Onderzoek van Bartone (1997) onder
Amerikaanse IFOR-militairen (uitgezonden  in  1996)  laat  zien dat Amerikaanse
militairen in de eerste maand van de uitzending een grote fysieke werklast hebben
ervaren, omdat er lange dagen gemaakt worden door het zogenaamde Operations

Tempo (OPTEMPO). Dit betekent dit er zeven dagen per week gewerkt wordt. Daarbij
zijn de militairen vaak al van huis gegaan met al een behoorlijke slaapachterstand
door de drukke oefenperiode v66r de uitzending. Een mogelijke oplossing is
volgens Bartone het verminderen van het tempo en het overgaan op zes
werkdagen in plaats van zeven in het uitzendgebied, zodat er een dag is waarop
militairen kunnen slapen of uitrusten. In Hoofdstuk 2 is beschreven dat slaap en
rust belangrijke mechanismen zijn voor het herstel na inspanning. Bij onvoldoende
slaap is men eerder vatbaar voor stress. Naast het overgaan op zes werkdagen
zijn slaapmanagement, het maken van afwisselende dienstroosters, werkverdeling
en het maken van goede afspraken ook middelen die een commandant kan
hanteren om een juiste werk- en rustverdeling te creOren voor de eenheid.

Niet alleen een te hoge mentale of fysieke belasting kan tot stress leiden,
maar ook een te lage taakbelasting kan problematisch zijn; er is geen uitdaging of
stimulatie meer. De energie die dan gevraagd wordt is niet voldoende voor een
efficiante taakuitvoering. Dit kan tot verveling en frustratie leiden. Bij vredesmissies
wordt soms geklaagd over te weinig en te eenvoudig werk in verhouding tot de
taken waarvoor men getraind is (Bartone, Adler & Vaitkus, 1999; Vogelaar,
Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001). Ook het omschakelen naar het uitvoeren
van humanitaire taken terwijl de oefeningen waren gericht op het ergste scenario is
dikwijls moeilijk (Born, Vogelaar & Soeters, 2000; Johansson, 1997, 2001). Bartone
(1997) heeft aangetoond dat in de derde maand van de uitzending Amerikaanse
militairen stressoren als verveling en het uitvoeren van monotone taken noemen.

Ook wanneer militairen niet goed zijn voorbereid op het felt dat ze te weinig
of saai werk kunnen krijgen tijdens de missie, ontstaat er eerder verveling (Harris &
Segal, 1985). Indien militairen hier op voorbereid zijn, kunnen ze hun tijd invullen
door bijvoorbeeld een studie te volgen in het uitzendgebied. Britt, Adler en Bartone
(2001) vonden dat van de militairen die uitgezonden waren naar BosnE in het
kader van de operatie Joint Endeavor, degenen die buiten de poorten van het kamp
waren geweest en contact hadden gehad met de lokale bevolking niet alleen meer
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inzicht hadden in de uitzending en meer kennis over de lokale bevolking, maar ook
minder verveling kenden. De bevindingen met betrekking tot de werkbelasting laten
zien dat over het algemeen de voorbereiding op een uitzending positief wordt
beoordeeld zowel in Nederlands IFOR- onderzoek als Zweeds UNFICYP- en
UNPROFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters, 2000; Lundin & Otto, 1989;
Johansson, 1997). Bij de onderzochte groep IFOR-militairen gaf de groep met de
hogere rangen aan beter voorbereid te zijn op de missie en de taakuitvoering dan
de groep met de lagere rangen (Born, Vogelaar & Soeters, 2000).

Verder kan verwacht worden dat naarmate de situatie in uitzendgebieden
stabieler wordt (zoals in Bosnia), militairen zich meer gaan vervelen. Ook naarmate
militairen vaker zijn uitgezonden, worden uitzendingen meer als bekend en
vervelend beschouwd (Reed & Segal, 2000). Mogelijke oplossingen om verveling
tijdens een uitzending tegen te gaan, zijn het rouleren van de weekroosters en het
inlassen van onder andere speciale evenementen, zoals sportwedstrijden,
vakanties, uitstapjes naar lokale attracties en barbecues voor zover dit mogelijk is
gezien de veiligheid. Ook het aanpassen van de wekelijkse menulijsten kan voor
enige doorbreking van de dagelijkse sleur zorgen (Bartone, 1997). Het bieden van
meer recreatiemogelijkheden kan een andere oplossing zijn. De Amerikanen
noemden namelijk het gebrek aan recreatiemogelijkheden en entertainment als
afwisseling voor de taakuitvoering een belangrijke stressor (Bartone, 1997). Als
men in de vrije tijd aan sport en recreatie kan doen, dan kan men zich veel beter
opladen voor het werk.

Onduidelijkheid in de taakopdrachten en twijfel aan de zinvolheid van de
missie kunnen ook leiden tot verhoogde werkbelasting en stress. ledereen wordt
onzeker van onduidelijkheid, ook commandanten. Commandanten worden tijdens
uitzendingen gedwongen om de goede balans te zoeken tussen de uitvoering van
de taken en de veiligheid van hun manschappen onder acceptabele risico's. Maar
wat er onder acceptabele risico's wordt verstaan is vaak zo onduidelijk, dat
commandanten het allemaal anders interpreteren (Vogelaar & Kramer, 1997).
Bartone (1997) vond dat Amerikaanse militairen in de eerste maand van de
uitzending klagen over onduidelijkheid en onzekerheid over de missie. In de
tweede en derde maand van de missie was dit een nog grotere stressor. De

onduidelijkheid over wanneer en waarheen er van plaats zou worden veranderd
(ongeplande verplaatsingen) bleek erg stressvol en verwarrend te zijn. Dit heeft
ook met een gebrekkige informatievoorziening binnen de organisatie te maken. Als
militairen niet op de hoogte zijn van de actuele gebeurtenissen, wordt er
gespeculeerd en komen er geruchten in het circuit. Dit leidt tot onduidelijkheid en
onzekerheid. Bovendien hadden de Amerikaanse militairen in het onderzoek van
Bartone (1997) twijfel over de zinvolheid van de missie, wat ook tot frustraties
leidde. Onduidelijkheid over de missie kan veroorzaakt worden door een
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onvoldoende voorbereiding voor een missie. Johansson (1997) komt in haar
onderzoek bij Zweedse UNPROFOR-militairen tot de conclusie dat doelstellingen van
de humanitaire missie soms niet worden begrepen omdat er te weinig kennis is
over de uitzendingsmissies van de VN. Inzicht lijkt daarom van essentieel belang
voor de coOrdinatie van de missie en voor het succes van de missie (Johansson,
1997,2001).

Een ander aspect van vredesoperaties is de confrontatie met de lokale
bevolking. Dit kan de werkzaamheden belemmeren als de bevolking zich vijandig
opstelt. Het gevolg is dat het gevoelens van irritatie en onmacht oproept, zeker
wanneer wordt verwacht dat de lokale bevolking blij is met de humanitaire taken
die militairen verrichten (Johansson, 1997; Bartone, Adler & Vaitkus, 1998). Uit
onderzoek van Born, Vogelaar & Soeters (2000) is gebleken dat de omgang met
de lokale bevolking niet neutraal wordt beoordeeld door de militairen die direct te
maken krijgen met de lokale bevolking. Sommige militairen hebben de lokale
bevolking als zeer onvriendelijk en vijandig ervaren. Vaak gaat het dan om het
onbegrip van de militairen over de godsdienstige opvatting, de waarden en normen
en de status en positie van vrouwen in een andere cultuur. In de opleiding en
training moet voldoende aandacht aan andere culturen worden besteed, zodat
gebeurtenissen makkelijker begrepen kunnen worden.

3.5.2 Interne problemen

Naast de aspecten die met de taakbelasting, de verveling, de onduidelijkheden en
de lokale bevolking te maken hebben, zijn er interne (groeps)gebeurtenissen.
Hieronder worden de problemen verstaan in de groep of eenheid of tussen
groepen, die tot extra belasting leiden naast de normale werkbelasting.
Voorbeelden van problemen in de groep zijn het overnemen van werk van een
collega bij ziekte en conflicten met collega's met wie men moet samenwerken. Als
militairen het werk van zieke collega's moeten overnemen, neemt de hoeveelheid
werk en daarmee de werkdruk toe. Dezelfde hoeveelheid werk moet immers met
minder mensen worden uitgevoerd. Ook conflicten met collega's tijdens het werk
kunnen tot frustraties en extra belasting leiden en het werk of het functioneren
daardoor belemmeren. Conflicten of interne spanningen kunnen ontstaan tussen
teamleden onderling of tussen teamleden en hun commandant. De contacten
tussen commandanten onderling lopen soms ook stroef (Vogelaar, et al, 1997;
Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001). Bovendien is er sprake van
personeelswisselingen, waardoor een commandant op het laatste moment bij een
eenheid wordt gevoegd en de eenheid niet kent. Dit kan problemen opleveren
gedurende de uitzending zoals onzekerheid over het feit of men weI aan de
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verwachtingen van de nieuwe commandant voldoet. Omgekeerd kunnen nieuw
geplaatste commandanten dezelfde reactie vertonen.

Het is belangrijk dat een commandant zijn personeel, de relaties onderling
en de gewoonten in de eenheid kent om zijn taken met betrekking tot
personeelszorg goed te kunnen uitvoeren. Natuurlijk is het ook belangrijk dat het
personeel de commandant kent, om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Als er
een nieuwe commandant aan het hoofd van een eenheid staat tijdens een
uitzending, is er nauwelijks sprake van wederzijds vertrouwen met zijn
ondercommandanten en de andere commandanten. Dit aspect wordt namelijk juist
opgebouwd tijdens een lange voorbereidingsperiode voor een uitzending, waarin
gezamenlijke ervaringen zijn gedeeld (Van der Kloet, Soeters, Sanders & Van
Schuur, in press). Vertrouwen is echter onmisbaar in het kader van Opdracht
Gerichte Commandovoering (Vogelaar & Kramer, 1997). Als een onbekende
commandant het vertrouwen van de manschappen tijdens de uitzending nog moet
zien te winnen, kan dit ook de cohesie in de groep ondermijnen. De manschappen
moeten immers ook aan de manier van werken van de commandant wennen
(Gijsbers, 2001). Daarnaast is er het verschil in gewenste autonomie van de lagere
rangen en de controle van de hogere rangen. Dit kan botsen, waarbij de hogere
rangen het meestal winnen (Born, Op den Buijs, Vogelaar, 2004).

Een ander intern probleem is de rivaliteit tussen de wapen- en
dienstvakken. Er kan bijvoorbeeld onenigheid zijn tussen de infanterie en de
cavalerie of de geneeskundige eenheden met betrekking tot de verdeling van de
taken, de manier van optreden en het nemen van risico's. Er kan een soort van
competitie ontstaan tussen de verschillende eenheden tijdens de uitzending
(Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001).

Bij een internationale troepenmacht kunnen problemen ontstaan tussen de
verschillende nationaliteiten vanwege cultuurverschillen, problemen met de taal en
communicatie en vaak een andere wijze van straffen bij het overtreden van regels.
Dit komt onder andere naar voren in onderzoek bij UNFICYP uitzendingen, waar de
Nederlanders met de Britten samenwerkten (Soeters, Op den Buijs, Vogelaar,
2001; Soeters & Bos-Bakx, 2003; Brink & Van Rosendaal, 2000).

3.5.3 Stressvolle gebeurtenissen

In het voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat gevechtssituaties worden
gekenmerkt door een grote fysieke dreiging. Het oog in oog staan met de eigen
dood en het onder ogen zien van de dood en verwondingen van collega's en aan
de andere kant het moeten doden, kan tot zeer ernstige stressreacties leiden en

het functioneren verstoren. Ook vredesoperaties zijn niet zonder gevaar. Allerlei
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fysieke dreigingen, al hoewel niet met de grote aantallen dode en gewonde
personen zoals in een oorlogssituatie, kunnen zich voordoen. In deze paragraaf
worden deze fysieke bedreigingen besproken.

Dreigingen, zoals de kans om krijgsgevangen gemaakt te worden, de
aanwezigheid van mijnen en de lastige onderhandelingssituaties met de lokale

bevolking, doen zich voor tijdens vredesoperaties. De angstgevoelens die daarbij
ontstaan, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de concentratie van een
individu. Aan de andere kant kan, zoals ook in Hoofdstuk 2 naar voren kwam, de
erkenning van levensbedreigende situaties mensen juist extra alert maken. Het
werken onder dreigende omstandigheden kan een positief effect op de prestatie
hebben, vooral wanneer er sprake is van sociale steun uit de groep en een sterke
cohesie (Radloff & Helmreich, 1968; Griffith & Vaitkus, 1999). Omdat militairen

opgeleid zijn om ten tijde van gevaar adequaat te kunnen reageren en handelen,
kunnen gevoelens van controle toenemen. leder weet wat zijn taak en rol is en
daarom geven militairen er de voorkeur aan om actie te ondernemen in gevaarlijke
situaties in plaats van het gevaar af te wachten. De IFOR-studie laat bovendien zien
dat militairen gericht zijn op spannende en enigszins gevaarlijke situaties (Born,
Vogelaar & Soeters, 2000).

De toename van de steeds permanentere deelname aan

vredeshandhavende operaties in Bosnu en Cyprus gaat over het algemeen samen
met het steeds rustigere situatie ter plekke. Het aantal dreigingen neemt af. Vele
onderzoekers hebben het niveau van directe bedreigingen in onderzoek naar
verschillende vredesoperaties vastgelegd. Zo vond 79% van de Australische
militairen die uitgezonden waren geweest naar Rwanda dat ze in direct gevaar
waren om gedood te worden (Hodson et al., 2001). Bij het Zweedse UNPROFOR

onderzoek (Johansson, 1997; Johansson & Larsson, 1998) werden nog
verschillende fysieke dreigingen gemeld als 'het onder vuur liggen' en 'het zien van
dode en gewonde mensen'. Larsson, Michel en Lundin (2000) vonden dat 35% van
de Zweedse militairen uitgezonden met de UN-peacekeeping operatie in het
voormalige Yoegoslavi6 onder vuur hadden gelegen of gegijzeld waren geweest.
Mehlum (1995) rapporteerde dat 44% van de Noorse vredesmilitairen in Zuid-
Libanon bombardementen ervaarden, 9% was gevangen genomen, 33% zag
geweld, 19% zag dat mensen gedood werden en 20% rapporteerde dat ze burgers
beschermd hadden tegen geweld.

Een onderzoek van Willigenburg & Alkemade (1995) onder uitgezonden
Nederlandse UN-militairen liet zien dat ongeveer acht procent militairen ooit
gegijzeld is geweest. Bij IFOR zijn de percentages van stressvolle gebeurtenissen
enorm afgenomen (Born, Vogelaar & Soeters, 2000). In het Zweedse onderzoek
rapporteerde 49% van de Zweedse militairen het doorkruisen van mijnenvelden,
tegen 44% van de Nederlandse IFOR-militairen. Beschutting zoeken bij het kamp
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werd door 27% van de Zweedse UNPROFOR-militairen genoemd, en maar door 3%
van de Nederlandse IFOR-militairen. Onderzoek bij SFOR-1 en SFOR-2 laat nog
lagere percentages voor deze stressvolle gebeurtenissen zien (Zijlmans & Bos-
Bakx, 2000).

De laatste jaren is er de dreiging van de aanwezige mijnen in BosnQ en er
doen zich nu nog slechts incidenteel stressvolle gebeurtenissen voor. Dit heeft
natuurlijk met de locale situatie en de aard van de missie te maken; SFOR bevindt
zich blijkbaar in een redelijk stabiele fase. Er kunnen zich altijd stressvolle situaties
voordoen tijdens vredesoperaties, bijvoorbeeld aanvaringen met lokale bevolking
of ongelukken met voertuigen en mijnen, zoals de uitzendingen in Afghanistan en
Irak onlangs hebben laten zien.

De verwachting is dat naast de dreiging van mijnen ook ongelukken met
voertuigen zullen plaatsvinden tijdens rustige vredesoperaties. Militairen, die op
uitzending gaan, halen kort van tevoren hun rijbewijs. Ze hebben dus weinig
rijervaring voor de smalle, bochtige en slechte wegen in uitzendgebieden. Zeker in
een gebied als Bosni6 waar de wegen erg smal en slecht zijn en waar er in de
winter ook nog eens sprake kan zijn van sneeuw en ijs, zullen regelmatig
ongelukken worden gerapporteerd. De wegen in uitzendgebieden zijn anders dan
Nederlandse militairen gewend zijn.

3.5.4 Omgevingsstressoren

Naast de fysieke dreigingen vanuit de omgeving in termen van incidenten en
stressvolle gebeurtenissen zijn er ook omgevingsstressoren zoals het klimaat,
vervuiling en lawaai die niet zozeer een directe fysieke dreiging vormen maar weI
tot extra belasting en stress kunnen leiden. E6n daarvan is het klimaat. De
overgang naar een andere taakstelling heeft ertoe geleid dat er vele
conflictgebieden bezocht worden, zoals Bosnia, Cyprus, Cambodja, Eritrea en
Afghanistan. Bij uitzendingen naar gebieden als Afrika waar de temperaturen hoog
op kunnen lopen, kan het klimaat een belasting zijn voor militairen. Hoge
temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vragen veel van Nederlanders, die een
gematigd klimaat gewend zijn, en zorgen ervoor dat men eerder vermoeid raakt.
Dit is niet bevorderlijk voor de taakuitvoering. Ook in Bosnia, waar de Nederlanders
al geruime tijd verblijven, kan het zeer warm zijn en in de winter zeer koud, een
klimaat dat we in Nederland niet gewend zijn. De Amerikaanse militairen noemden
in het onderzoek van Bartone (1997) als gevolg van het klimaat het koude water
om zich mee te wassen als 66n van de omgevingsstressoren in Bosnia. Ook koude
temperaturen maken het werken in uitzendgebieden onaangenaam. Ook spelen
zaken als een ontoereikende watervoorraad en onvoldoende was- en
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toiletfaciliteiten een rol, hoewel ze niet meteen een bedreiging vormen voor de
militairen, maar weI als de duur van deze stressoren aanhoudt.

Andere omgevingsstressoren waar militairen op uitzending mee te maken
kunnen krijgen, zijn vervuiling en stank of een combinatie van deze stressoren. Het
Lukavac onderzoek (Commissie Tiesinga 111,1999) laat zien dat vervuiling tijdens
uitzending na terugkeer tot gezondheidsproblemen bij Nederlandse militairen kan
leiden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij UNPROFOR-militairen die in 1994-
1995 in Bosng verbleven in Lukavac. De gezondheidsklachten die deze militairen
na terugkeer rapporteerden, werden gerelateerd aan het verblijf daar op het terrein
van de voormalige cokesfabriek Boris Kidric. De militairen hadden ten tijde van de
uitzending veel last van stof en roetachtige neerslag en smogvorming in de winter.
Uit dit onderzoek blijkt vijfendertig procent van de ondervraagde militairen

gezondheidsklachten te hebben. Niet alleen omgevingsstressoren maar ook
diverse psychische en fysieke stressoren, zoals het verblijf in

oorlogsomstandigheden, het verkeren in een minder optimale hygi6nische situatie
met veel mensen in een klein gebied en het werken onder soms stressvolle

omstandigheden zijn mogelijk de verklaringen voor de problematiek. Jonge
militairen (longer dan dertig jaar) en militairen met een contract voor een beroeps
bepaalde tijd (BBT-ers) werkzaam bij een hersteleenheid of een logistieke eenheid
meldden meer klachten. Er was veel onduidelijkheid over het milieuonderzoek en
de blootstelling aan vervuiling om en rond de compound. Uiteindelijk ontstond het
idee dat een combinatie van persoonsgebonden factoren, zoals de gevoeligheid
voor stof en beroepsgebonden factoren, zoals fysiek zwaar werk bij de genoemde
eenheden, en leefstijlfactoren, zoals het rookgedrag, een mogelijke rol heeft

gespeeld. De invloed van de milieufactoren is nooit helemaal duidelijk geworden.
Als andere voorbeelden van mogelijk vervuiling als stressor aan

Nederlandse zijde, kunnen de asbestaffaire in Kosovo en de uraniumkwestie in de
Golfoorlog genoemd worden. In Kosovo dacht  men  in 1999 asbest getraceerd  te
hebben op en rond de Nederlandse base in Kosovo (Gijsbers, 2001). Dit kan
schadelijk zijn voor de gezondheid als het bewerkt wordt (zie Hoofdstuk 2). Ook het
achtergebleven verarmd uranium uit wapens, die door de VS in de Golfoorlog
tegen Irak werden gebruikt, kan de gezondheid schaden. Als anti-tankmiddel
waren de wapens zeer effectief, maar biologisch en medisch gezien een ramp.
Zowel de Irakese bevolking als de militairen van beide zijden leden en lijden nog
steeds aan een diversiteit van err,stige ziektes, samengevat onder de naam
"golfoorlogsyndroom". Van de 697.000 VS-manschappen, die in het Golfgebied
opereerden, bleken maar liefst 90.000 medische problemen te rapporteren. Tevens
werd er in Irak een toegenomen aantal doodgeboren baby's ter wereld gebracht en
komen er nu nog allerlei geboorteafwijkingen voor. Er zou dan ook ongeveer
350.000 kilo aan radioactief afval door de VS in Irak achtergelaten zijn. Ook in het
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voormalige Joegoslavia zou door de intensieve bombardementen met
uraniumhoudende munitie ernstige schade aan het milieu zijn toegebracht.
Bovendien zijn er verschillende giftige stoffen als dichlorine, vinylchloride fosgeen
en het zwaar giftige fluor, zware metalen en PCB's et cetera in het gebied
vrijgekomen. Deze stoffen leveren gevaar op voor de gezondheid van niet alleen
de burgers maar ook voor de militairen die nog steeds in het kader van
vredesmachten in het voormalige Joegoslavia verblijven.

Een andere stressor is het gebruik van het malariamedicijn Lariam
geweest dat onder ander door Cambodja veteranen geslikt is. Lariam beschermt
dan weI tegen malaria maar heeft daarnaast negatieve effecten gehad op de
gezondheid. Er zijn dan ook veel gezondheidsproblemen door militairen gemeld die
het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van Lariam (Bramsen, Dirkzwager,
Van der Ploeg, 1997).

Naast vervuiling speelt lawaaioverlast een rol in een uitzendgebied.
Uitgezonden militairen wonen en leven op een klein terrein. De verwachting is dat
dit tot lawaaioverlast zal leiden. Sommige eenheden werken af en toe 's nachts
(verkenners bijvoorbeeld voor het uitvoeren van patrouilles) terwijl andere
eenheden 's nachts slapen (de genie-eenheden bijvoorbeeld). Het starten van
voertuigen 's nachts in het kader van taakuitvoering kan irritant zijn voor iemand
die 's ochtends vroeg moet opstaan en andersom. Dit kan tot wrijving, irritaties en
prikkelbaarheid leiden (Johansson & Larsson, 1998; Johansson, 1997). Sommige
eenheden slapen in boogtenten, wat erg gehorig kan zijn (Vogelaar, Kramer, Op
den Buijs & Peters, 2001).

Lawaai is storend. Zeker als er ook nog sprake is van slaapdeprivatie.
Slaap is een essentieel onderdeel van rust dat iedereen nodig heeft.

Slaapdeprivatie maakt extra gevoelig voor stress. Aangepaste dienstroosters,
ploegendiensten, een goede werkverdeling, goede afspraken over werk- en
rustverdelingen zijn daarom nodig om voldoende slaap te garanderen.

Tot slot is er sprake van crowding. Uitgezonden militairen wonen en leven
met zijn allen op een kleine oppervlakte, soms niet groter dan twee voetbalvelden.
Bij uitzendingen deelt men de slaap- en woonplaats met meerdere personen en
blijft er weinig privacy over wat tot extra belasting kan leiden. In het onderzoek van
Bartone (1997) is deze stressor regelmatig genoemd. Dagelijkse irritaties kunnen
zich hierbij opstapelen en tot conflicten en stress leiden omdat men niet weg kan
uit de situatie (Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001).

3.5.5 Psychosociale stressoren

Er kunnen zich ook specifieke eisen voordoen, die niet direct met de omgeving ter
plekke te maken hebben maar veel meer in de psychosociale sfeer liggen. Hiertoe
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worden onder andere aspecten als de uitzenddruk, de bezorgdheid om het
thuisfront en een gevoel van isolatie verstaan. Doordat er steeds vaker en steeds
meer uitzendingen tegelijkertijd plaatsvinden, wordt er een steeds grotere druk
uitgeoefend op de militairen en hun thuisfront (Moelker & Cloln, 1996; Reed &
Segal, 2000). De toename van het aantal uitzendingen gaat gepaard met tekorten
aan personeel (zoals bij de Nederlandse Krijgsmacht) en materieel (zoals in de
USA) (Defensienota, 2000; Reed & Segal, 2000). Dit leidt ertoe dat het personeel
harder en langer dient te werken. Deze druk kan belastend zijn voor de militair en
zijn thuisfront, waardoor de uitzendbereidheid afneemt. Volgens de norm is het zo
dat een militair in Nederland na zes maanden uitzending, na een periode van een
jaar weer inzetbaar is. Er zijn in de Nederlandse Krijgsmacht eenheden,
bijvoorbeeld de genie, waar vaker een beroep op wordt gedaan als het gaat om
uitzendingen. Ze worden vaker maar dikwijls korter dan zes maanden
uitgezonden2. Dit kan het gevolg zijn van het personeelstekort bij de Nederlandse
Krijgsmacht of van het feit dat het een zeer specialistische eenheid is. Zeker is dat

de motivatie afneemt om weer uitgezonden te worden, vooral als men thuis een
gezin met kinderen heeft en al vaker uitgezonden is geweest.

Uit het onderzoek van Reed & Segal (2000) komt naar voren dat het aantal
uitzendingen significant samenhangt met de impact voor de militair met een gezin
en het ontstaan van stress. Uitzendingen vormen dan niet alleen fysiek maar ook
psychisch een enorme belasting. Verwacht wordt dat in het huidige onderzoek
militairen (met een gezin) de uitzendtermijn van zes maanden te lang vinden en dat
de uitzendbereidheid afneemt naar gelang men vaker uitgezonden is geweest.

Wong et al. (1995) deden onderzoek naar het psychologische welzijn en
de motivatie van vaker uitgezonden militairen. Zij vonden dat vaker uitgezonden
militairen eerder geneigd waren de dienst te verlaten dan (nog) niet uitgezonden
militairen, waarbij gecorrigeerd is voor contractduur. De verwachting was ook dat
militairen die vaker worden uitgezonden, ook meer kans hebben op een lager
psychologisch welzijn. Een relatie tussen vaker uitgezonden zijn en een lager
psychologisch welzijn vonden Wong et al. (1995) echter niet. Zij wijten hun
resultaat aan de factor gewenning. Het feit dat militairen vaker zijn uitgezonden,
houdt volgens hen in dat ze ook geleerd hebben welke stressoren ze kunnen
tegenkomen en welke copingtechnieken ze moeten toepassen om ermee om te
gaan. Een alternatieve uitleg is het feit dat militairen met een verminderd welzijn de
dienst al hebben verlaten (zelfselectie) en dus niet meer mee worden geteld in het
onderzoek. Een andere uitleg van Wong et al. (1995) is dat militairen na menig
oefening, juist een soort bevrediging vinden in het feit dat ze een echte missie
kunnen uitvoeren. Op deze manier is een uitzending een wenselijke situatie

2 Het geldt dan niet als uitzending en daarom vervalt de norm dat er een jaar tussen twee uitzendingen
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geworden voor militairen. Hosek & Totten (1998) zijn van mening dat dit laatste
alleen voor militairen geldt die voor het eerst worden uitgezonden. Dit
ondersteunen Reed en Segal (2000) met hun bevinding dat hoe vaker militairen

zijn uitgezonden des te saaier ze het vinden. Dit hangt ook significant samen met
het moreel van de militairen.

Zorgen over het thuisfront spelen verder een belangrijke rol bij het ontstaan
van stress. Zorgen over het thuisfront spelen een rol v66r de uitzending en in het
begin van de uitzending (Bartone, 1997; Bartone, Adler & Vaitkus, 1998). Bartone
(1997) vond in zijn onderzoek waarbij drieduizend Amerikaanse militairen zijn
ondervraagd, dat het afronden van persoonlijke zaken aan het thuisfront voor de
uitzending op nummer 6dn staat in het kader van de toptien stressoren. Het verlies
van opleidingskansen staat op twee en het voorbereiden van de familie op de
uitzending als stressor staat op nummer drie. Op de vierde plaats wordt het
gescheiden worden van familie en vrienden genoemd. Vervolgens noemden
Amerikaanse soldaten de zorgen over de familie. Aspecten als het gescheiden
worden van de familie en zorgen over de familie werden ook in de eerste maand
van de uitzending genoemd.

Vanwege de zorgen aan en over het thuisfront wordt in Nederland veel
aandacht besteed aan het thuisfront voor en tijdens de uitzending. Er wordt zoveel
mogelijk informatie gegeven over de aard van de uitzending. Tevens wordt het
thuisfront tijdens de uitzending door middel van voorlichtingsdagen op de hoogte
gehouden en worden er thuisfrontcomi s met ouders en partners opgericht om dit
alles te ondersteunen. Ook het belang van telefoonketens die vierentwintig uur per
dag bereikbaar zijn voor het opvragen van informatie wordt ingezien (Johansson &
Larsson, 1998; Bartone, Adler & Vaitkus, 1997). De militair in het uitzendgebied zal
geruster op uitzending gaan als zijn thuisfront goed is ge' nformeerd, goed verzorgd
is en ergens terecht kan met problemen in de thuissituatie (Moelker & Van der
Kloet, 2002). Ook is het belangrijk het thuisfront tijdens de uitzending op de hoogte
te houden van alle zaken die rond de uitzending spelen.

Een andere psychosociale stressor is het feit dat een uitgezonden militair

lang van huis is en op grote afstand werkt in een geisoleerd gebied wat qua cultuur
en geografische ligging verschilt van het thuisland. Dit kan tot gevoelens van
isolatie leiden omdat de militair het gevoel heeft afgezonderd te zijn van de familie
en de eigen cultuur en ook omdat men weinig communicatiemogelijkheden heeft

(Harris & Segal, 1885; Segal, 1986; Lundin & Otto, 1992). Bartone (1997) heeft

aangetoond dat het zich ge'isoleerd voelen en het gescheiden zijn van de familie
zowel in de eerste als de tweede maand van de uitzending belangrijke stressoren

zijn. In de tweede maand van de uitzending staat het zich geisoleerd voelen zelfs

moet zitten
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op nummer d6n als een van de meest genoemde stressoren en ook in de derde
maand wordt deze stressor veel genoemd. Ook cultuurverschillen in de vorm van
andere normen en waarden, andere tradities kunnen voor problemen zorgen.
Taalbarri6res kunnen leiden tot isolatie en zelfs tot angst (Segal, 1986). Ook
onderzoek van Johansson (1997) gaf aan dat Zweedse militairen van UNPROFOR
meer behoefte hadden gehad aan uitleg over de cultuur, de taal van de
verschillende etnische groepen van het land.

Omdat het contact met de familie en het thuisfront zeer gewaardeerd
wordt, zijn een telefoonverbinding, een postvoorziening en bijvoorbeeld dagbladen
en kranten uit het thuisland erg belangrijk. Het maakt niet uit dat de krant al een
aantal dagen oud is. Bij uitzending naar de Sinai woestijn in Israd is bekend dat er
ruzie ontstond tussen militairen onderling omdat de een weI en de ander geen post
had ontvangen (Harris & Segal, 1985). Overigens is het tegenwoordig zo dat de
Nederlandse militairen de mogelijkheid hebben om te mailen en mobiel te bellen
met het thuisfront, mits de situatie in het uitzendgebied dat toestaat uiteraard.
Daarnaast is het belangrijk om een goed recuperatiebeleid te hebben, zodat
militairen ook tild met hun familie kunnen doorbrengen, vooral wanneer de
uitzendtermijn een jaar betreft, zoals voor Amerikaanse militairen meestal het geval
is (Bartone, 1997).

Een bijkomstig effect van de steeds betere voorzieningen om contact met
het thuisfront te maken, is het feit dat ook problemen aan het thuisfront
(relatieproblemen, zieke kinderen, et cetera) op deze manier onder de aandacht
van de militair worden gebracht. Dit zou onrust teweeg kunnen brengen en zelfs tot
stress en disfunctioneren kunnen leiden. Ruim vijftig jaar geleden werd een te
sterke hang naar het thuisfront nog gezien als een ongunstige factor voor de
sociale band met de gevechtseenheid (Morris & Janowitz, 1948). Het idee toen
was dat tijdens een missie het team als een soort familie fungeerde en dat te veel
hang naar het thuisfront deze band met de eenheid zou kunnen ondermijnen.
Cohesie in de eenheid, vrienden in de eenheid en betrokken leiderschap zijn
aspecten, die een sterke hang naar het thuisfront en sociale isolatie kunnen
tegengaan.

3.6 Gezondheid, welzijn en prestatie

De omgevingseisen zoals de werkbelasting, de aanwezige fysieke dreiging, het
gevoel van machteloosheid, vaak ook omdat militairen aan allerlei regels zijn
gebonden (rules of engagement), en allerlei andere omgevingsstressoren kunnen de
oorzaak zijn van stress bij militairen tijdens vredesoperaties. De gevolgen van
stress kunnen het functioneren van de militair zowel op lichamelijk, psychisch en
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sociaal gebied verminderen. Wat zijn deze effecten nu precies en hoe groot zijn
ze? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de veelvuldig onderzochte lange
termijneffecten, zoals PTSS, en de korte termijneffecten, die tot nu toe nauwelijks

onderzocht zijn. De invloed van de eisen uit de werkomgeving op de gezondheid
wordt daarbij aan de orde gesteld.

3.6.1     Gezondheid en welzijn

In Hoofdstuk 2 is beschreven dat acute stress over kan gaan in ernstige
verwerkingsproblematiek na het meemaken van dreigende gebeurtenissen. Deze
verwerkingsproblematiek kan zo ernstig zijn, zoals bij PTSS, dat het dagelijks
functioneren ernstig wordt belemmerd en men zelfs in de WAO terecht kan komen.
Dergelijke problematiek moet dus niet onderschat worden (Deahl et al., 2000).

Bij PTSS worden vooral psychiatrische gezondheidsklachten gemeld. Deze
klachten bestaan uit: extreme angstigheid, depressie, geestelijke en lichamelijk
hyperactiviteit, ongeremd of uiterst geremd psychomotorisch gedrag. Ook kunnen
slachtoffers wrok en vijandigheid koesteren ten gevolge van de hen aangedane
lichamelijke of geestelijke verminking of gevoelens van schuld met zich meedragen
(Litz, Orsillo, Friedman, Ehrlich & Batres, 1998; Orsillo, Roemer, Litz, Ehrlich &
Friedman, 1998; Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg, 1997).

Bij de verschillende krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht
wordt sinds enige jaren na elke uitzending onderzoek uitgevoerd naar
stressverwerking op de langere termijn in nazorgonderzoeken (Willigenburg &
Alkemade, 1995; Flach & Zijmans, 1997; 1998; Alkemade, 1998; Zijlmans, Bos-
Bakx, 2000; Zijlmans & van Kuijck, 2002). Na negen maanden na terugkeer uit het
uitzendgebied krijgt elke uitgezonden militair een vragenlijst toegestuurd, waarin
gevraagd wordt naar vooral de psychiatrische problematiek op het gebied van
stressverwerking. Hiervoor wordt de Hovens PTSS vragenlijst3 gebruikt (Hovens,
1994).

Onderzoek in 1998 (gebaseerd op Landmacht militairen die uitgezonden
zijn  geweest van augustus  1990 - september  1996  naar  BosniO) laat ongeveer
0.4% militairen met parti6le PTSS4 zien van alle militairen die de vragenlijst
ingevuld hebben en 14.7% in 2000 (gebaseerd op militairen die uitgezonden zijn

3 Deze schaal bevat vragen naar steeds terugkerende herinneringen (intrusion), het vermijden van het
terugdenken aan gebeurtenissen (avoidance) en een schaal die opwinding en geprikkeldheid (hyperarousal)
meet. De criteria van Hovens geven aan dat bij minimaal 1 intrusion item, minimaal 3 avoidance items en
minimaal 2 hyperarousal items van de diagnose PTSS kan worden uitgegaan, waarbij de
antwoordcategoriean 'tamelijk veel' en 'zeer veel last' op een 4-puntsschaal zijn gescoord.
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geweest van '96 - '98). Van de uitgezonden Landmacht militairen geeft 4.3% in
1998 en 2.7% in 2000 aan PTSS te hebben (Flach & Zijlmans, 1998; Zijlmans &
Bos-Bakx, 2000).

Uit deze en eerdere Nederlandse onderzoeken, maar ook uit internationale
onderzoeken naar verwerkingsproblematiek bij uitgezonden militairen na een half
jaar tot enkele jaren na uitzending komt globaal naar voren dat vijf procent van de
uitgezonden militairen aan PTSS leidt en tien tot twintig procent van de
uitgezonden militairen aan partiale PTSS. Onderzoeken hebben plaatsgevonden
bij militairen die uitgezonden zijn geweest in het kader van UNTAC, UNIFIL, Unavem,
Sinai, Unscom, UNPROFOR, IFOR, SFOR et cetera (Van der Ploeg & Kleij, 1989;
Kleber & Brom, 1992; Weisaeth , 1993; Willigenburg & Alkemade, 1995; Flach &
Vullinghs, 1996; AGW KLU, 1996, 2001; Egge, Mortensen & Weisaeth, 1996;
Schuffel, Schade & Schunk, 1996; Litz, 1996; Bramsen, Dirkzwager & van der
Ploeg, 1997; Alkemade, 1998; Johansson, 1997; Bartone, 1997; Bartone, Adler &
Vaitkus, 1997; Willigenburg & Alkemade, 1996; Flach & Zijlmans, 1997,1998; Van
Esch , 1998; Moldjord, Fossum & Holen, 2001).

Hierbij moet opgemerkt worden dat er over het algemeen een lichte daling
optreedt in zowel de PTSS als de partiale PTSS-cijfers van ongeveer vijf procent
naar drie procent. Deze daling is gerelateerd aan het feit dat de missies steeds
korter geleden hebben plaatsgevonden en omdat ze rustiger zijn geworden. Hierbij
moet opgemerkt worden dat over de meest recente uitzendingen naar Afghanistan
en Irak nog geen cijfers bekend zijn. Omdat het geweldsniveau daar hoger ligt,
zullen de cijfers naar verwachting ook wat hoger uitvallen.

De cijfers van stress bij militairen komen globaal overeen met de cijfers
voor de doorsnee Nederlandse bevolking. Hiervoor geldt namelijk dat ddn op de
twintig personen, die een traumatische gebeurtenis meemaken (bijvoorbeeld: het
verlies van een partner of een auto-ongeluk) PTSS ontwikkelt. Dit is dus ook een
kans van vijf procent. Flach en Zijlmans (1998) laten zien dat vooral de IFOR en
SFOR uitzendingen steeds minder PTSS gevallen opleveren. Dit is te danken aan
de verbeterde zorg maar ook aan andere factoren zoals de uitzendsituaties zelf,
die in de loop van de jaren steeds minder risico's met zich hebben gebracht (Flach
& Zijlmans, 1998; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000). Een andere verklaring is gelegen in
het feit dat de militairen steeds meer kennis van zaken krijgen door opleidingen en
trainingen op het gebied van stressmanagement. De krijgsmachtdelen Luchtmacht
en Marine laten over het algemeen lagere cijfers laten zien in vergelijking met de
Landmacht. Dergelijke uitzendingen verlopen blijkbaar rustiger, waarschijnlijk
omdat militairen doorgaans buiten het patrouillegebied verblijven, denk aan een

4 Partiale PTSS betekent dat militairen aan 1 van de criteria van PTSS voldoen en dus ernstige
verwerkingsproblematiek hebben. In totaal moet er aan drie criteria worden voldaan, wil er sprake zijn
van PTSS.
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vliegbasis of een marineschip dat voor de kust voor anker ligt, en dus niet direct in
het gebied komen. Naast de psychiatrische problematiek, kan

verwerkingsproblematiek doorgaans ook tot vermoeidheidsklachten, maag- en
darmstoornissen en andere fysieke problemen op langere termijn leiden. In
Nederlands onderzoek (Flach & Zijlmans; 1998; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000) is
weliswaar gevonden dat uitgezonden militairen zich over het algemeen fysiek
gezonder voelen in vergelijking met de doorsnee Nederlandse man. Dit komt naar
voren uit een vergelijking van een gezondheidsvraag ontleend aan het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS) naar ervaren gezondheid onder de Nederlandse
mannen. De fysieke problematiek beperkt zich dan ook tot die militairen die tijdens
de uitzending blootgesteld zijn aan stressvolle gebeurtenissen of die militairen die
gewond of geblesseerd zijn geraakt. De slaapproblemen en lichamelijke klachten

zijn gemeten met twee schalen van de SCL-90 in nazorgonderzoeken, namelijk de
schalen Slaapproblematiek en Somatische klachten (Flach & Zijlmans, 1998;
Zijlmans & Bos-Bakx,  2000).   In   1998  gaf  15.6%  van de militairen  aan
slaapproblemen te hebben  en  bij  12.4 % kwamen lichamelijke problemen  voor.
Respondenten gaven zelf aan lichamelijke klachten te ondervinden die verband
hielden met de missie. De percentages van de lichamelijke problemen liggen hoger
dan de (partiOle) PTSS-cijfers. De scores op de Slaapschaal en de Somatische
Klachtenschaal zijn globaal gezien wei iets afgenomen en volgen daarmee de
daling van de PTSS-cijfers (Zijlmans & Bos-Bakx, 2000).

Vergelijkbaar nazorgonderzoek van de Koninklijke Marine (Alkemade,
1998) laat op het gebied van de fysieke gezondheid zien dat bij respondenten van
Bosnia I (gebaseerd op antwoorden van uitgezonden militairen van juli '95- januari
'96, te Split, Sarajevo en Jezero) en Bosnia Il (gebaseerd op antwoorden van
uitgezonden militairen van januari  1996-  juli  1996, te Jezero)  dat de meest
genoemde lichamelijke klachten pijn in de onderrug, te vroeg wakker en zich
lichamelijk slap voelen zijn. De militairen haalden op de Somatische klachtenschaal
een gemiddelde score van M = 1.3. Dit betekent dat ze relatief weinig klachten

hadden. Op de slaapschaal haalden ze een gemiddelde score van M = 1.4 bij het
eerste onderzoek. Het Bosnia Il onderzoek leverde een gemiddelde van M = 1.2
voor beide schalen op voor de respondenten. De antwoorden op de vraag over de
eigen perceptie van de gezondheid lieten zien dat bijna negentig procent van alle
respondenten zich goed tot zeer goed voelde (50%: heel goed en 40%: goed)
Negen procent antwoordde 'het gaat weI of het gaat slecht'. Verder gaf 9% van de
respondenten van BosniO l aan en 14% van de respondenten van BosniO Il in
enige mate last te hebben van lichamelijke klachten die verband hielden met de
missie. Verder kwam naar voren dat de kleine groep militairen die de eigen
gezondheid slechter inschatte, ook meer klachten vertoonde op de SCL-90

klachtenlijst.
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Stressvolle gebeurtenissen kunnen niet alleen tot gezondheidsproblemen op de
lange termijn leiden, maar ook op korte termijn kunnen stressreacties optreden. In
Hoofdstuk 2 is beschreven dat sommige mensen pas op de lange termijn klachten
ontwikkelen terwijl ze in de stressvolle situatie zelf het hoofd koel houden en
gewoon blijven functioneren. Daarnaast zijn er mensen die in een acute stressvolle
situatie heftig reageren en stressreacties vertonen waardoor het functioneren wordt
belemmerd, terwijl ze op de lange termijn geen klachten ondervinden. In acute
stressvolle situaties kunnen subjectieve reacties als angst, spanning, woede,
boosheid, woede, apathie, irritatie, hulpeloosheid, machteloosheid en

hopeloosheid, de gedragingen zoals zenuwtrekken, friemelen, of het vluchten in
middelengebruik en vermoeidheid en de fysiologische reacties als zweten,
veelvuldig urineren et cetera stressreacties zijn. Deze reacties kunnen niet alleen
door acute stressvolle gebeurtenissen worden opgeroepen maar ook door andere
eisen die tijdens uitzendingen aan militairen gesteld worden, zoals de
werkbelasting, interne conflicten, omgevingsstressoren en psychosociale
stressoren. Zij kunnen allemaal invloed hebben op de gezondheid op de korte
termijn.

Wat bekend is over het effect van werkbelasting op de gezondheid en
welzijn op korte termijn is dat globaal het ervaren van mentale belasting als een
gezond aspect van een actieve copingstrategie wordt beschouwd als het
samengaat met een uitdagende werkomgeving. Herstel vindt snel plaats en men is
tevreden als de taak goed uitgevoerd is. Dit heeft consequenties voor de
gemoedstoestand. De uitkomst is dat er positieve emoties worden gevoeld. Zelfs
gevoelens van vermoeidheid die naderhand komen, worden als positief ervaren.
Kortom, mentale belasting kan gevoelens van welzijn vergroten en beperkt het
ontstaan van psychosomatische klachten. De meeste uitgezonden IFOR-militairen
hebben achteraf gezien hun uitzending dan ook als prettig ervaren. Dit is ook terug
te zien aan de vele reunies die worden gehouden na terugkeer uit het
uitzendgebied. Het werken in een andere omgeving met andere bevolkingsgroepen
en een andere cultuur ervaren de meeste militairen als uitdagend (Born, Vogelaar
& Soeters, 2000).

Wat betreft de gezondheidsklachten op korte termijn, is het bekend van
vervuiling dat vooral bepaalde groepen militairen die extra blootstelling hebben aan
wintersmog, uitlaatgassen en roken, zoals monteurs, een verhoogde kans hebben
op aandoeningen aan de luchtwegen, oogirritaties en problemen met het
maagdarmkanaal. Dergelijke gezondheidsklachten kunnen dan ook signalen zijn
van aanwezige gezondheidsschadende factoren. Uit het eerder beschreven
gezondheidsonderzoek onder de groep UNPROFOR-militairen en ook uit later
onderzoek kwam naar voren dat vijfendertig procent van de militairen
gezondheidsklachten rapporteerde (Commissie Tiesinga 111, 1999; Mulder &
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Reijneveld, 1999). Deze liepen uiteen van luchtwegproblemen, maag- en
darmproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid, geheugen- en
concentratieproblemen tot een minder goede algemene gezondheidsbeleving. De
militairen uit Lukavac brachten hun problemen tweemaal zo vaak in verband met
hun verblijf in Bosng in Lukavac, dat gekenmerkt werd door veel stof en roet, in
vergelijking met andere militairen (respectievelijk 40% en 20%; Mulder &
Reijneveld, 1999). Een mogelijke verklaring voor de problematiek zou de
combinatie van allerlei stressoren kunnen zijn. Zo was er sprake van gebrekkige
sanitaire voorzieningen en van crowding. Daarbij speelden factoren van functie-,
oorlogs- of locatiegerelateerde belasting een rol. Al deze factoren konden in
combinatie met elkaar een negatieve invloed op het immuunsysteem hebben,
waardoor mensen extra gevoelig werden voor lucht- en waterverontreiniging.

Ook direct na de Golfoorlog kampten militairen met gezondheidsproblemen
als gevolg van vervuiling door het achtergebleven uranium uit de wapens. De
klachten bestonden uit ademhalingsmoeilijkheden, lever- en nieraandoeningen,
geheugenverlies, koorts, lage bloeddruk, hepatitis, infectieziektes, leukemie, maag-
nier- en botkanker op de langere termijn (Bramsen et al., 1997).

3.6.2 Prestatie

Om de invloed van stress op de korte termijn te bekijken, kunnen ook de prestaties
nader bekeken worden. Een kleine groep militairen ervaart een uitzending als
vervelend vanwege te veel of juist te weinig werk waardoor er sprake is van
werkstress. Bij te veel werk kan de omgeving worden ervaren als bedreigend in
plaats van uitdagend. De aandacht wordt verstoord en het functioneren wordt
daardoor disfunctioneel. Het niveau van taakuitvoering daalt. Er kunnen negatieve
gevoelens ontstaan, zoals woede, rusteloosheid, frustratie, irritatie en spanning die
de prestatie kunnen verslechteren. Zij staan herstel in de weg en kunnen
slapeloosheid veroorzaken (Gaillard, 2003).

Bij werksituaties waar sprake is van onderbelasting zijn dikwills 6n de
taken dn de omgeving niet erg stimulerend of zinvol (Bartone, Adler & Vaitkus,
1998; Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001). Ze motiveren niet en leiden

tot verveling. In combinatie met vermoeidheid kan dit zelfs onder een bepaald
geaccepteerd niveau dalen. De uitkomst is dat de werknemer negatieve gevoelens
ervaart zoals onmacht, frustratie en woede. De meeste militairen kunnen slecht
tegen verveling en de frustraties die daar uit voortkomen kunnen tot stress leiden.

Verveling kan ook tot het verlies van de focus op de missie leiden en uiteindelijk tot
zelfs tot hulpeloosheid en depressie.
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Wat betreft de interne stressoren kunnen er conflicten in de groep of conflicten
tussen leidinggevenden optreden die ervoor zorgen dat militairen niet meer naar
behoren functioneren of zelfs gerepatrieerd worden (Vogelaar et al., 1997;
Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001). Soms ontstaan de problemen in
de groep juist door een disfunctionerende leidinggevende. Ook als een
leidinggevende niet met de groep overweg kan of zijn problemen niet met de groep
kan bepraten, kan dit effect hebben op het functioneren. (Vogelaar, Kramer, Op
den Buijs & Peters, 2001). Dat is niet wenselijk als militairen vierentwintig uur per
dag inzetbaar moeten zijn. Maar ook psychosociale problemen als het hebben van
heimwee, of het zich geisoleerd voelen van het thuisfront kunnen het functioneren
belemmeren, omdat iemand daar letterlijk ziek van kan zijn met klachten als
buikpijn en misselijkheid en/of slaapproblematiek (Bartone, Adler & Vaitkus, 1997;
Vogelaar, Kramer, Op den Buijs & Peters, 2001).

Het is de vraag of onder acute stresssituaties het functioneren op het
vereiste niveau blijft. Mensen die het "hoofd koel houden" in stressvolle situaties
(bij piekbelasting of bij dreigend gevaar) zullen blijven functioneren. Maar bij
degenen die hier niet mee om kunnen gaan, zal het effect hebben op de prestatie.
Met betrekking tot de prestaties is het mogelijk om militairen zelf een inschatting te
laten maken van hun prestaties tijdens de uitzending, bijvoorbeeld met betrekking
tot het vertrouwen wat ze in zichzelf hebben ten aanzien van hun functievervulling,
met betrekking tot het omgaan met wapens, en met betrekking tot de vaardigheden
in gevechtstechnieken. Door de afdeling Gedragswetenschappen voor de
Koninklijke Landmacht in Den Haag wordt tijdens uitzendingen onderzoek gedaan
naar moreel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarin onder
andere naar het vertrouwen in zichzelf met betrekking tot de functievervulling wordt
gevraagd (Tibboel et al., 2001).

Naar de prestaties "an sich" is nauwelijks onderzoek verricht zonder een
link te leggen met variabelen als bijvoorbeeld cohesie. Duidelijk is ook dat prestatie
samenhangt met gezondheid en welzijn. Naast de taakuitvoering gaat het tijdens
uitzendingen vaak ook om prestaties in termen van gedragingen en
disfunctioneren. In onderzoek wordt gesproken van een kleine groep militairen die
moeilijk of niet meer te handhaven was om uiteenlopende redenen, zoals
relatieproblemen en drankmisbruik (Vogelaar et al. 1997; Vogelaar, Kramer, Op
den Buijs & Peters, 2001).

3.7 Demografische variabelen, persoonlijkheid en coping

In Hoofdstuk 2 zagen we dat persoonlijkheidskenmerken en coping invloed hebben
op het ontstaan van stress en in belangrijke mate samenhangen met
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stressbestendigheid. Demografische variabelen als leeftijd en geslacht kwamen
hierbij sporadisch aanbod. Bij de bestudering van de militaire literatuur is duidelijk
geworden dat demografische variabelen een belangrijke rol kunnen spelen bij het
ontstaan van stress tijdens vredesoperaties. De bevindingen op gebied van
demografische variabelen worden hier daarom als eerste besproken. Daarna volgt
de bespreking van persoonlijkheid en coping.

3.7.1 Demografische variabelen

Onder demografische variabelen worden doorgaans variabelen als leeftijd,
opleiding, rang, soort contract en burgerlijke staat verstaan. Bij militairen komt daar
nog de variabele deelname aan eerdere uitzendingen bij. De deelname aan
meerdere uitzendingen is van invloed op het welzijn van militairen. Ook de leeftijd
waarop men uitgezonden wordt speelt een belangrijke rol. Onderzoek heeft
aangetoond dat het verstandiger is om militairen van bijvoorbeeld drieOntwintig jaar
en ouder uit te zenden dan militairen jonger dan twintig jaar (Johansson & Larsson,
1998). Zij hebben meer levenservaring, zijn meer ontwikkeld en hebben daardoor
minder kans om problematiek te ontwikkelen tijdens de uitzending. Dit komt ook
naar voren bij Nederlands onderzoek, waaruit blijkt dat een jongere leeftijd tot een
grotere kans op verwerkingsproblematiek leidt (Flach & Zijlmans, 1997; Van
Slagmaat, 1997; Flach & Zijlmans, 1998).

Er kunnen drie fasen gerelateerd aan leeftijd worden onderscheiden
(Levinson et al., 1978). Deze zijn voor militairen tot 27 jaar, een fase van
ongebondenheid, relatie en carri6re-opbouw. Voor militairen van 28-40 jaar zijn dit:
de fase van relatieve relatiestabiliteit, de carriare-opbouw en de opvoeding van

jonge kinderen. Voor militairen ouder dan 40 jaar zijn het: de 'mid-life' fase, de
carriere stabiliteit en de losmaking van de kinderen. Er is ook een positieve
samenhang geconstateerd tussen de demografische variabele rang en zich
voorbereid voelen. Militairen met een hogere rang voelen zich beter voorbereid op
een uitzending (Vogelaar, Soeters & Born, 2000). Uit Nederlands onderzoek (Flach
&  Zijlmans,   1997  en 1998) blijkt  ook  dat de groep uitgezonden BBT-ers  meer
problematiek ondervindt dan de groep BOT-ers. Ook de variabele geslacht en de
kans op het krijgen van een posttraumatische stresstoornis blijken samenhang te
vertonen. Mannen rapporteren in een Amerikaans onderzoek meer trauma's
gerelateerd aan de functie als militair, terwijl vrouwelijke militairen meer trauma's
rapporteren die ze voordat ze de dienst in zijn gegaan, hebben ervaren.

Vrouwelijke militairen hebben in hun functie als militair vervolgens met 8.6% een
grotere kans om PTSS te ontwikkelen dan mannen (5%) (Stretch & Knudson,
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1998). De beschreven bevindingen geven aan dat het belangrijk is om mensen van
tevoren te screenen om na te gaan hoe stressbestendig ze zijn.

3.7.2   Persoonlijkheid en coping

Persoonlijkheidskenmerken en copingstijl staan bekend als belangrijke variabelen
in relatie tot stressbestendigheid, ook binnen defensie. De laatste jaren is het
personeelsbeleid naar aanleiding van opgedane ervaringen tijdens uitzendingen
voortdurend ge valueerd en bijgesteld. Deze ervaringen vormen een belangrijk
richtsnoer om het vastgestelde beleid steeds weer te blijven toetsen en indien
nodig bij te stellen. Een aantal jaren geleden is bijvoorbeeld op basis van
onderzoeksresultaten bij de KL een screening ingevoerd naar stressbestendigheid.
Dit houdt in dat militairen op basis van vragenlijsten getest worden of ze geschikt
zijn om uitgezonden te worden.

De selectie van militair personeel begint met een intensief medisch
onderzoek, gevolgd door een medische keuring, waarbij de militair ook op zijn
conditie wordt getest. Daarnaast wordt vastgesteld of iemand uitzendgeschikt is.
Uit psychologische tests, intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten zoals de
Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV; Luteijn, Starren & Van Dijk, 1985)
en interviews worden namelijk conclusies getrokken ten aanzien van de
psychische stabiliteit, stressbestendigheid en andere eigenschappen zoals
flexibiliteit, zelfstandigheid, en het vermogen om met anderen samen te werken,
kortom de uitzendgeschiktheid. Kandidaten met een verhoogd risico worden
afgetest om enerzijds aanpassingsproblemen en disfunctioneren gedurende de
uitzending te voorkomen en anderzijds het aantal (gevechts)-stress slachtoffers, en
het voorkomen van het posttraumatische stresssyndroom of daaraan gerelateerde
problemen op lange termijn te voorkomen. Kandidaten met onverwerkte stressful life-
events blijken niet geschikt te zijn voor uitzending. Overigens is dit testen op
stressbestendigheid niet alleen iets van deze tijd. Al tijdens de eerste Wereld
Oorlog werden de eerste zelfbeschrijvingen en interviews afgenomen om na te
gaan welke soldaten kans hadden om tijdens oorlogssituaties in elkaar te storten.
Een bekend interview was Woodworth's Personal Data Sheet ook weI het Psychoneurotic
Inventory genoemd (Watson, 1959). Later zijn nog vele persoonlijkheidvragenlijsten
ontworpen.

Onderzoek dat gebruik maakt van gegevens van gerepatrieerde militairen
of vervroegde dienstverlaters, laat zien dat het zorgbeleid rond uitzendingen in feite
beschouwd kan worden als een gezondheidszorgpreventie programma dat
eigenlijk al bij de werving en selectie begint (Slagmaat, 1997). Bij de werving van
nieuw personeel worden zowel de positieve kanten van een uitzending (zoals het
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optreden in internationaal verband en het leveren van een bijdrage aan de vrede)
als ook de eventuele negatieve kanten van een uitzending (zoals de kans op
psychische problemen na het meemaken van traumatische of schokkende
ervaringen en langdurige gezinsscheiding) belicht. Het risico van beschadiging,
fysiek of psychisch, van de uitgezonden militair is natuurlijk nooit helemaal uit te
sluiten.

Onderzoek heeft verder aangetoond dat er een relatie is tussen screening
op stressbestendigheid en het functioneren en ontstaan van problematiek in het
uitzendgebied (Slagmaat & Weterings, 1996; De Jager, Duel & Flach, 2001). Van
de niet gescreende militairen moest ruim 5.6 % voortijdig terugkeren uit het
uitzendgebied in vergelijking met 2.5% van de gescreende militairen (Alkemade,
1998; Bramsen et al, 1997; Zijlmans & Flach, 1998). De militairen die niet
stressbestendig zijn, worden door de selectieprocedure uitgeselecteerd op basis
van een aantal persoonlijkheidseigenschappen waarop ze onder een bepaalde
norm scoren. Deze persoonlijkheidseigenschappen zijn te vertalen naar de vijf
dimensies van de Five Factor Personality Inventory (Hendriks et al., 1997) en spelen een
belangrijke rol als het gaat om de keuze van een copingstrategie die iemand
toepast (0' Brien & Delongis, 1996; zie ook Hoofdstuk 2). E6n van de
persoonlijkheidskenmerken waarop militairen worden uitgeselecteerd is de
persoonlijkheidstrek neuroticisme. Neuroticisme hangt samen met een zwakke
stressbestendigheid, omdat neurotische personen onsuccesvolle copingstrategieen
hanteren. Deze kenmerken zich door een weinig planmatige aanpak en geen steun
van anderen zoeken, terwijl er weI gelegenheid voor is (Costa & Mc Crea, 1980;
Parkes, 1994). Daarnaast zagen we in Hoofdstuk 2 dat neurotische mensen ook
angstgevoeliger zijn en daardoor minder geneigd om problemen als uitdagingen te
zien. Ze gaan problemen eerder uit de weg. Effectief militair leiderschap wordt dan
ook door lage neuroticisme scores voorspeld bij Australische officieren
(McCormack & Mellor, 2002). Hoge scores op de dimensie openstaan voor
ervaringen leiden tot effectieve legerofficieren, omdat deze personen vindingrijk en
intellectueel zijn en brede interesses tonen. McCormack en Mellor vonden ook dat
effectief leidershap voorspeld werd door lage scores op extraversie. Dit is
verrassend, aangezien extraverte persoonlijkheden juist bekend staan als
personen die voorkeur geven aan veel mensen om zich heen, praatgraag, energiek
en optimistisch (Costa & McCrae, 1992). Alle officieren in de onderzochte populatie
bleken extravert te zijn, maar de officieren die niet extreem extravert waren, bleken
effectievere leiders te zijn, dan de officieren die extreem hoog scoorden. De
verklaring hiervoor was dat bepaalde aspecten van extraversie, zoals een sociale
exhibitionistische tendentie, negatief samenhangen met effectief leiderschap en
verantwoordelijk zijn voor een algemeen lagere extraversie score.
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Het zien van problemen als een uitdaging is ook een belangrijk kenmerk van
stressbestendigheid (Gaillard, 2003). Het blijkt namelijk ook dat mensen die open
staan voor ervaringen beter tegen stress bestand zijn en ze staan positief
tegenover een herbeoordeling van de situatie (Lazarus & Folkman, 1984). Een
andere bevinding met betrekking tot stressbestendigheid is dat hoogscoorders op
de persoonlijkheidstrek Mildheid beter in staat blijken te zijn om hun emotioneel
evenwicht te bewaren en om vriendschapsrelaties te onderhouden, zelfs onder

spanningen (Costa & McCrea, 1992; Parkes, 1994; Lazarus & Folkman, 1984). De
persoonlijkheidstrek autonomie hangt samen met planmatig probleemoplossen en
verantwoordelijkheid nemen wat bijdraagt tot een betere stressbestendigheid en
effectiever militair leiderschap (0' Brien & Delongis, 1996; McCormack & Mellor,
2002). De combinatie van lage scores op neuroticisme met een hoge
plichtsgetrouwheid vertoont het meest gunstige profiel voor het omgaan met stress
en voor effectief militair leiderschap (Vollrath & Torgersen, 2000; McCormack &

Mellor, 2002 ).
Daarnaast zijn andere persoonlijkheidskenmerken zoals zelfwaardering,

vertrouwen in eigen kunnen en interne controle gecorreleerd met de FFPI
constructen (ordelijkheid, emotionele stabiliteit, extraversie, autonomie, mildheid)
en daarmee aan stressbestendigheid en coping. Het hebben van zelfvertrouwen

hangt waarschijnlijk samen met het toepassen van gunstigere copingstrategiean.
Een andere bevinding is dat mensen met een interne oriantatie of interne

beheersingsoriantatie problemen meer als uitdagingen zien. Zij hanteren ook
gunstiger copingstrategiean. Uit onderzoek bij Zweedse militairen komt naar voren
dat militairen afstand bewaren tussen persoonlijke reacties en het werk als
vredesmilitairen, om zich beter op hun taak te kunnen richten (Johansson, 1997).
Dit zou opgevat kunnen worden als een vorm van probleemgerichte coping.

Niet alleen persoonlijkheidskenmerken, ook de situatie zelf heeft invloed op
het soort copingrepertoire dat militairen hanteren (Folkman & Lazarus, 1980).
Zoals eerder is beschreven roept een controleerbare situatie voornamelijk actieve

probleemgerichte coping op en een niet-controleerbare voornamelijk

emotiegerichte coping. Onderzoek onder Canadese militairen die waren

uitgezonden naar Rwanda toonde aan dat ontkenning een veel gebruikte vorm van
coping was om de stress te hanteren (Rosebush, 1998). Ook na de utizending
werd nog enige tijd vastgehouden aan deze copingstrategie, terwijl dit een minder

goede manier van coping was voor het goed functioneren na de uitzending. Ook
blijkt dat mensen in een stressvolle oncontroleerbare context minder inspiratie
hebben voor positieve herwaardering en minder de steun van religie zoeken
(Carver, Scheier & Weintraub, 1989).

Overigens is het zo dat het niet helemaal vastligt hoe iemand reageert in
een bepaalde situatie. Er kan namelijk getraind worden op stressbestendigheid. Er
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zijn grensverleggende activiteiten (parachutespringen, rotsklimmen op hoogte en
duiken) die als belangrijke aandachtspunten in de opleiding van militairen worden
gezien en bijdragen aan de stressbestendigheid. Zo wordt er getraind op 'klimmen
op grote hoogte'. TNO heeft deze grensverleggende activiteit zorgvuldig
onderzocht bij leerlingen van de Koninklijke Militaire School (KMS) (Wientjes &
Gaillard, 1997) met een copingvragenlijst gebaseerd op de COPE vragenlijst, de
zogenaamde Militaire Situationele Coping Schaal (MSCS; Wientjes, Wisman, Van
Orden & Gaillard, 2003). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de cursus
rotsklimmen op hoogte tot een verbetering van het probleemgerichte situationele
copingrepertoire kan leiden. Daarnaast zijn er verbeteringen geconstateerd die
betrekking hebben op actieve coping en planning en het onderdrukken van
irrelevante activiteiten en instrumentele sociale steun zoeken. Dit suggereert dat de
KMS-leerlingen ervaring hebben opgedaan die gerelateerd kan worden aan een
voorzichtige aanpak van stressoren. Ook uit ander onderzoek (Gaillard & Wientjes,
1999) blijkt dat het trainen van stressbestendigheid door middel van
outdoortrainingen positieve effecten kan hebben op de zelfwaardering, het
zelfvertrouwen, de stressbeleving, de individuele en groepsprestaties en het
sociaal functioneren.

3.8 Verwachtingen, sociale steun, cohesie en leiderschap

In Hoofdstuk 2 werd het Michigan stressmodel al uitgebreid met de factoren
cohesie en leiderschap. Een extra factor die in het kader van dit specifiek militaire
onderzoek ook meegenomen kan worden als moderatorvariabele in het
stressmodel, is de factor verwachtingen over de uitzending. Deze factor
weerspiegelt de verwachtingen die militairen hebben over hun uitzending en die
tijdens de uitzending invloed kunnen hebben op het ontstaan van stress. Deze
factor wordt in deze paragraaf als eerste besproken.

3.8.1 Verwachtingen

Er wordt voor elke uitzending belangrijke informatie gegeven met betrekking tot
stress en stresshantering in het zogenaamde opwerktraject naar de uitzending toe.
Deze informatie in dit opwerktraject schept verwachtingen bij militairen over (de
voorbereiding op) de uitzending. Elke uit te zenden Nederlandse eenheid volgt
voor de uitzending een specifiek trainingsprogramma, waarbij de inhoud van het
programma op de specifieke uitzending is afgestemd: het zogenaamde
opwerktraject. Tijdens deze opleidingen wordt vooral veel aandacht besteed aan
stresspreventie en stresshantering in het uitzendgebied, zowel door middel van
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theorie als met behulp van de praktijk, door middel van teambuilding. Niet alleen in
Nederland, maar ook in andere landen worden in de voorbereiding stresstrainingen
gegeven en is het belang ervan aangetoond (Johansson & Larsson, 1998; Deahl,
et al., 2000). Onderzoek onder Amerikaanse militairen die naar Bosnia

uitgezonden zijn geweest heeft aangetoond dat een stresstraining voor de
uitzending tot lage PTSS en andere psychopathologie leidt (Bartone, 1997).
Eerdere studies waarbij er nog geen sprake was van dit trainingsprogramma
hebben aangetoond dat vijftig procent van de uitgezonden militairen die een
stressvolle gebeurtenis meemaken kans maakt om PTSS te ontwikkelen binnen

66n jaar na terugkeer uit het uitzendgebied en tweedntwintig procent heeft kans op
PTSS tussen d6n en vijf jaar na terugkeer uit het uitzendgebied (Deahl et al.,
1994).

De voorbereiding schept ook verwachtingen over de uitzending. Over het
algemeen voelen militairen zich redelijk goed voorbereid. De hogere rangen (IFOR-
onderzoek) verwachten dat ze beter voorbereid zijn op de uitzending en op het
uitoefenen van hun functie, waarbij zowel de positieve en negatieve aspecten,
zoals gevaar, aan de orde komen (Born, Vogelaar & Soeters, 2000).

Ook worden er negatieve signalen afgeven met betrekking tot de
verwachtingen over de uitzending, die in de voorbereiding ontstaan. Het betreft dan
niet zozeer de stresstrainingen maar de zogenaamde eindoefening, waarin het
worst-case scenario wordt geoefend. Volgens Johansson en Larsson (1997; 1998)
wordt er in de voorbereiding namelijk te veel op dat scenario gefocust. Dit gaat ten
koste van de functiegerichte opleiding en de dagelijkse routine zaken. Ook is in
hun onderzoek onder UNPROFOR-militairen naar voren gekomen dat militairen door
dit scenario een te agressieve en te provocatieve houding zouden kunnen
aannemen omdat de verwachting wordt gewekt dat er in het uitzendgebied actie

gaat plaatsvinden. Overigens is het zo dat het worst-case scenario nog steeds wordt
gehanteerd. Een vredessituatie kan een militair in verwarring brengen en onbegrip
kweken, omdat er getraind is voor een oorlogssituatie. Ze worden niet echt voor
een vredessituatie getraind (Kernic, 1999). Het worst-case senario is een
noodzakelijke oefening. Een conflict kan immers zo weer oplopen (Essens &
Vogelaar, 2001). Het is volgens Johansson en Larsson (1998) nodig dat er
aandacht wordt besteed om de oefening op een juiste manier in de werkelijke
situatie in te passen, zonder valse verwachtingen en een gespannen houding te
creOren bij de uit te zenden militairen. Verkeerde verwachtingen over het mogelijke
gevaar en de inhoud van de functie kunnen ook tot frustraties leiden, als blijkt dat
de situatie anders is in het uitzendgebied dan men zich had voorgesteld
(Johansson, 1997; Born, Vogelaar & Soeters, 2000; Vogelaar, Kramer, Op den
Buijs, Peters, 2001). In de werving en training van militairen moet meer nadruk
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komen te liggen op het beeld van een vredesmilitair als een globale politieagent
(Kernic, 1999).

3.8.2 Cohesie

Naast het scheppen van verwachtingen wordt tijdens het opwerktraject de cohesie
in de groep versterkt. Meestal werkt een eenheid al langer met elkaar, maar een
eindoefening voor een uitzending draagt nog bij aan het versterken van de
groepscohesie. Van cohesie is namelijk bekend dat het een kritisch element is voor
het effectief functioneren en de prestatie. Het stelt een standaard van
groepsgedrag en de groep wordt zich ervan bewust aan 66n taak te werken
(Mullen & Copper, 1994; Bartone & Kirkland,1999).

In hoofdstuk 2 werd al vermeld dat er veel longitudinaal onderzoek verricht
is naar (het ontstaan van) cohesie in groepen en de uitvoering van de taken, ook in
relatie met leiderschap. Verschillende typen eenheden zijn onderzocht en daarbij is
gelet op de verschillende sociale processen en dimensies die ertoe bijdragen dat
individuen worden gesocialiseerd en de wijze waarop eenheden zich in de loop van
de tijd ontwikkelen. Zowel verticale als horizontale cohesie, en de mogelijkheid om
als een groep onafhankelijk te functioneren worden gezien als belangrijke aspecten
voor de effectiviteit en prestatie, maar ook als een buffer bij stress tijdens
uitzendingen door afzondering van dierbaren thuis of door blootstelling aan militaire
stressoren (Kirkland, 1978; van Creveld, 1977; Marlowe, 1985; Martin, 1985; Gal,
1986; Schneider & Bartone, 1989; Bartone & Kirkland, 1991; Griffith & Vaitkus,
1999; Bartone, Adler, Vaitkus, 1998). Ook beschermt cohesie militairen tegen de
ontwikkeling van psychische aandoeningen na terugkeer van de uitzending
(Fullerton, Usano, Kao & Bhartiya, 1992). Bovendien zou horizontale cohesie tot
een langer verblijf bij de eenheid, een grotere loyaliteit in de groep, betere
communicatie en minder verzuim leiden. Tevens zouden groepsleden zich veiliger
voelen. In Hoofdstuk 2 is beschreven welke fasen doorlopen worden door een
eenheid bij de ontwikkeling van cohesie. Na een opwerktraject voor een uitzending
mag dus verwacht worden dat de groepsleden elkaar kennen en dat er een sterke
cohesie is.

In het Amerikaanse leger was het tot voor kort geleden niet gewoon dat
eenheden langere tijd bij elkaar geplaatst werden. De vierde fase van ontwikkeling,
de excellente eenheid (zie Hoofdstuk 2), werd meestal niet gehaald in de praktijk.
De meeste eenheden vertoonden een verloop van  100%  na  12 of 18 maanden.  In
1981 werd in het Amerikaanse leger het COHORT (Cohesion, Operational Readiness, and

Training) geTntroduceerd. Dit was een systeem waarbij het personeel voor drie jaar
bij een eenheid werd geplaatst (Marlowe, 1985). Voor een leidinggevende was dit
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een hele verandering met betrekking tot de manier van leidinggeven.
Leidinggevenden moesten nu kenmerken vertonen die ze eerder niet hoefden te
tonen omdat er nooit sprake was van een stabiele eenheid. Ze hadden namelijk
geen ervaring met het leidinggeven aan stabiele en ontwikkelde eenheden.
In de Nederlandse krijgsmacht wordt sinds enige jaren onderzoek gedaan naar het
moreel binnen eenheden tijdens uitzendingen met een vragenlijst, de zogenaamde
Personele Inzetbaarheid van het Team (PIT; o.a. Van de Bos, Tibboel &
Willigenburg, 1994; Van der Ven, 1998). De resultaten van deze vragenlijst worden
aan commandanten teruggekoppeld. Deze vragenlijst en de directe terugkoppeling
worden nog steeds geoptimaliseerd (Van Amelsfoort, Langefeld & Van Vliet, 2003).
Commandanten krijgen zo een beeld van hun eenheid en indien nodig kan een
interventie plaatsvinden om het moreel te verbeteren. Cohesie is 66n van de
variabelen die bij moreel een grote rol speelt. Cohesie is namelijk een belangrijke
voorwaarde voor moreel (Gal & Manning, 1987). In het Isra&lische leger was het
zelfs zo dat commandanten van hun positie werden verwijderd als naar voren
kwam dat hun eenheid weinig cohesie vertoonde (Gal, 1986).

Tijdens een uitzending blijkt de cohesie in een eenheid af te nemen. Aan
het einde van de uitzending is de cohesie lager dan aan het begin (o.a. Bartone,
Adler & Vaitkus, 1998; Tintelen et al., 2001). Verder vertonen sterke cohesieve
eenheden een groter zelfvertrouwen en hebben ze een hogere motivatie. Er is
meer communicatie tussen de leden en er is een lagere afwezigheid. In oorlogstijd
leidt dit tot minder slachtoffers (Van Wingerden, 1990). Overigens kan een te
sterke cohesie ook negatieve gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld als er
samengewerkt wordt met andere eenheden (Soeters & Moelker, 2002) of wanneer

de groep zich bevindt in een geisoleerd gebied. Vooral in het laatste geval kan
cohesie doorslaan tot een vervaging van de normen en waarden. De afslachting in
My Lai en de praktijken in Somali5 van de Canadezen zijn daar voorbeelden van
(Winslow, 1998).

3.8.3 Sociale steun

Van sociale steun is bekend dat er meerdere vormen van bestaan. In Hoofdstuk 2
zijn vier bronnen van sociale steun besproken, namelijk tussen de werknemer en
zijn leidinggevende, tussen de werknemer en zijn collega's, tussen de werknemer
en zijn partner, tussen de werknemer en anderen. Elke vorm van sociale steun laat
een betrouwbare test-hertest score zien en heeft een betekenisvolle correlatie met
stressoren. In een uitzendgebied spelen vooral de eerste drie bronnen van sociale
steun een rol, de militair met zijn leidinggevende, met collega's en met het
thuisfront (Bartone, Adler & Vaitkus,1997).
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Onderzoek wijst uit dat de relatie tussen stressoren en psychologisch
disfunctioneren sterker is bij weinig sociale steun en dat de relatie minder sterk is
bij veel sociale steun (Frese, 1999). Dus sociale steun buffert het effect van
stressoren op gezondheid. Het beschermt soldaten tijdens de uitvoering van
moeilijke opdrachten onder belastende omgevingseisen tegen stressreacties en
instorting (Noy, 1991; Solomon & Mikulincer, 1989; Solomon, Mukilincer & Hobfoll,
1986). Sociale steun zorgt er voor dat militairen niet buiten hun eenheid komen te
staan, want het gevaar daarvan is dat men kwetsbaar wordt voor stress. Een
kenmerk voor sterke cohesieve eenheden is het hoge niveau van wederzijdse
sociale steun en kameraadschap. Dit blijkt een van de beste voorspellers te zijn
voor welzijn en gezondheid (Manning & Fullerton, 1988). Waar cohesie immers de
productiviteit van de groep als geheel stimuleert, zorgt sociale steun voor
harmonisering van de groepsleden en voor goede interpersoonlijke relaties
(Griffith, 1997). Het bovenstaande komt overeen met de bevindingen van Frese
(1999): de moderatoreffecten van sociale steun zijn vooral sterker als het om
sociale stressoren gaat.

Soms kan de bron van sociale steun bij uitzendingen ook een vorm van
stress opleveren. Bijvoorbeeld bij uitzendingen waar het lastig is om contact met
het thuisfront te onderhouden omdat er bijvoorbeeld weinig telefooncellen zijn en
het te druk is om te bellen. Ook kan de stressbron dezelfde zijn als de steunbron.
Een korporaal kan bijvoorbeeld tijdens een uitzending een slechte relatie hebben
met zijn groepscommandant, maar daar in stressvolle situaties ook steun van
moeten ontvangen. Dit kan dan een bedreiging van de eigenwaarde betekenen.
Het ontvangen van steun door een leidinggevende wordt dan gezien als een
aantasting van de eigenwaarde en roept minderwaardigheid op. In een
"machocultuur" kan dit gezien worden als een vorm van zwakte of incompetentie
en gemakkelijk leiden tot negatieve gevoelens (Frese, 1999).

Johansson en Larsson (1998) vonden in hun onderzoek bij UNPROFOR-
militairen dat een stabiele sociale situatie net zo belangrijk is als sociale steun
vanuit het thuisfront of vanuit het eigen sociale netwerk. Dit vergemakkelijkt het
lang van huis zijn. Militairen die zich bovendien down of depressief voelen doen er
goed aan om contact met het thuisfront te houden, door te schrijven of te bellen.
Het priv6 sociale netwerk kan er voor zorgen dat militairen in het uitzendgebied
beter met moeilijkheden kunnen omgaan. Aan de andere kant kunnen problemen
aan het thuisfront de mogelijkheid om zes maanden goed door te komen
belemmeren als er in het uitzendgebied geen sociale steun mogelijk is. Een
onderzoek onder Noors helikopterpersoneel (NORAIR), dat tijdens UNPROFOR

uitgezonden is geweest, toont aan dat militairen bij stress er baat bij hebben dat ze
met een collega of vriend in het uitzendgebied openlijk kunnen praten (Moldjord,
Fossum & Holen, 2001).
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3.8.4 Leiderschap

In Hoofdstuk 2 werden al verschillende vormen van leiderschap besproken.
Charismatische of transformationele leidinggevenden zouden de meest geschikte
leiders zijn in snel wisselende en ambigue crisissituaties, die tijdens uitzendingen
kunnen voorkomen (Shamir & Howell, 1999). Dit zijn leidinggevenden die orde
weten te scheppen in de chaotische omstandigheden die crisissituaties met zich
meebrengen en die hun mensen weten te motiveren om in moeilijke
omstandigheden door te gaan.

Volgens de Beleidsvisie Leidinggeven van de KL (1998) heeft een
leidinggevende een voorbeeldfunctie als het gaat om situaties die gepaard gaan
met onzekerheid, met grote risico's, en als er sprake is van situaties die tot
normvervaging kunnen leiden. Transformationeel leiderschap vergroot de effecten
van affectieve betrokkenheid en jobmotivatie bij de ondergeschikten. Het leidt tot
bewondering, respect, vertrouwen, motivatie en betrokkenheid bij een gedeelde
doelstelling en visie, tot vernieuwende en creatieve benaderingen en het reflecteert
de unieke behoeften en wensen van individuele volgelingen (Kane & Tremble,
2000). Leiderschap kan als moderator de relatie tussen stressoren en uitkomsten
afzwakken.

In Hoofdstuk 2 is reeds besproken hoe aspecten als macht en gezag en de
zogenaamde beinvloedingstactieken die een leidinggevende tot zijn beschikking
heeft, gebruikt kunnen worden om formele macht en gezag op een juiste manier te
implementeren en de manschappen te manipuleren afhankelijk van de situatie

(YukI, 1994). Een leidinggevende moet proberen de manschappen te motiveren en
aan te moedigen om door te gaan in moeilijke situaties en daarbij de juiste
beslissingen nemen. Bij stressvolle gebeurtenissen is het belangrijk om goede
beslissingen te nemen en als leidinggevende rustig te blijven, mits de situatie
hanteerbaar is natuurlijk. Een leidinggevende kan zijn twijfels later uitspreken, dat
wekt vertrouwen bij de eenheid (Vogelaar, Kramer, Op den Buijs en Peters, 2001).
Het wekken van vertrouwen bij de eenheid heeft te maken met de voorbeeldrol en
het professionalisme, de integriteit, het geduld en de toegankelijkheid die een
goede leidinggevende behoort uit te dragen (Tibboel et al., 2001).

Bovendien is het in crisissituaties belangrijk om de situatie te debriefen,
zodat een leidinggevende kan nagaan welke personen in de eenheid problemen
hebben ondervonden. Deze personen zal een leidinggevende extra in de galen
moeten houden. Tegenwoordig is het zo dat de personeelszorg tijdens
uitzendingen in de eerste plaats bij de leidinggevende ligt. Als deze er geen
oplossing voor weet kan een aanwezige hulpverlener ingeroepen worden. De
eerste zorg ligt daarmee bij de pelotonscommandant. Het is dus belangrijk dat een
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pelotonscommandant de drempel voor zijn deur laag houdt (Vogelaar, Kramer, Op
den Buijs & Peters, 2001).

Overigens is het zo dat bij de verschillende fasen waarin een eenheid zich
kan bevinden wat betreft de ontwikkeling van cohesie, verschillende gedragingen
van leidinggevenden passen volgens Bartone en Kirkland (1991). Wordt uitgegaan
van een excellente eenheid, die al een geruime tijd bij elkaar is en die zelfstandig
kan opereren, dan zal een leidinggevende vooral uitdaging en creativiteit moeten
stimuleren als het gaat om het oefenen van taken. Daarnaast zal hij zich bezig
houden met een stuk personeelszorg. Belangrijk is om zijn manschappen als
collega's te behandelen, maar de focus daarbij weI op de gevechtsvaardigheden te
houden. Deze kenmerken worden in feite ook teruggevonden bij charismatisch
leiderschap (Kane & Tremble, 2000). Hoogsteeder en Geers (2000) komen in hun
onderzoek tot de conclusie dat toepassing van het concept transformationeel
leiderschap bij alle operaties van de krijgsmacht gehanteerd zou moeten worden
en dus in de opleidingen zou moeten worden ingebed. Bij de Finse krijgsmacht is
dit al gedaan (Nissinen, 2001).

Soms krijgt een pelotonscommandant op het laatste moment een eenheid
toegewezen. Dan gelden andere kenmerken van een leidinggevende, want
verticale binding met de leidinggevende heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Dit
kan ook de keerzijde zijn van het feit dat leiderschap als moderator een
afzwakkende rol speelt. Leiderschap kan namelijk net zoals sociale steun en
cohesie een versterkende factor voor stress zijn. Als er in een situatie van stress
een ongeschikte leidinggevende voor de eenheid staat, bijvoorbeeld iemand die
openlijk laat zien dat hij zelf bang is, dan zal dat doorwerken in zijn eenheid. Het
leiderschap dat een leidinggevende hanteert kan zo op zich al een bron van stress
zijn. Ook als een leidinggevende niet het vertrouwen van zijn eenheid heeft
gewonnen, zullen manschappen anders met stressvolle situaties omgaan. Het
effect van commandanten op het moreel en de cohesie in eenheden is groter dan
zij zelf denken. Als er aanvankelijk nog afstand is tussen de groepsleden en de
leidinggevende, dan zal de commandant door functioneel optreden de verticale
cohesie kunnen bevorderen. Communicatie met de ondergeschikten en training
van de eenheid zijn belangrijke aspecten daarbij (Bartone & Kirkland, 1991;
Bartone & Adler, 1997).

3.9      Tot slot

In dit hoofdstuk is een historisch beeld geschetst van het verloop van
vredesoperaties met als keerpunt Srebrenica. Dit is gedaan om de ontwikkeling
van militaire stress bij gevechtsoperaties naar militaire stress bij vredesoperaties
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duidelijker te maken. De twee vormen van stress, gevechtsstress en PTSS, die
vooral tijdens en na gevechtsoperaties voorkomen, worden daarbij aan de orde
gesteld. Ook tijdens vredesoperaties kunnen stressvolle incidenten zich voordoen.
Deze kunnen tot vergelijkbare stressreacties leiden als gevechtsstress en PTSS.
Omdat de laatste jaren de vredesoperaties steeds rustiger verlopen in Bosnia,
komen militairen daar minder in aanraking met err'tstige stressvolle situaties. De
cijfers voor PTSS laten dan ook een daling zien. WeI is het zo dat andere zaken
tijdens uitzendingen, bijvoorbeeld het thuisfront, nu meer aandacht krijgen en er
een verschuiving ontstaat naar andere factoren die een rol spelen in het ontstaan
van stress. Overigens zullen uitzendingen in Afghanistan en Irak, waar het
geweldsniveau hoger is, volgens verwachting andere cijfers opleveren.

Het in Hoofdstuk 2 gepresenteerde Michigan stressmodel en de besproken
categorie6n van factoren zijn met bevindingen uit militaire stressliteratuur nader

onderzocht op hun mogelijke specifieke invloed tijdens vredesoperaties. Deze
factoren kunnen vervolgens in een conceptueel onderzoeksmodel geplaatst
worden. Dit conceptuele onderzoeksmodel en de concrete onderzoeksvragen, die
uit dat model gedestilleerd kunnen worden, staan in het volgende hoofdstuk
centraal.
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Hoofdstuk 4

Onderzoeksmodel

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het conceptueel onderzoeksmodel beschreven. Het is een
model dat gebaseerd is op het stressmodel van Michigan (Kahn, 1981), dat al is
geYntroduceerd en besproken in Hoofdstuk 2. Op basis van de bevindingen over
factoren die een mogelijke rol spelen bij stress tijdens vredesoperaties in
Hoofdstuk 3, is dit model aangepast en verder uitgewerkt tot een bruikbaar
onderzoeksmodel voor toepassing in een situatie van een militaire vredesoperatie.
In het conceptuele onderzoeksmodel wordt niet van factoren gesproken, maar van
theoretische concepten of variabelen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op
deze theoretische variabelen en hun onderlinge relaties. Vervolgens zijn uit het
onderzoeksmodel een aantal concrete onderzoeksvragen afgeleid die tot het
beantwoorden van de centrale probleemstelling, zoals besproken in Hoofdstuk 1,
moeten leiden. Het onderzoeksmodel is onderzocht bij verschillende rotaties van
twee vredesoperaties, namelijk SFOR in Bosnii# en UNFICYP in Cyprus.

4.2 Het onderzoeksmodel

De nadruk in het onderzoek ligt op de inventarisatie van problemen die zich
kunnen voordoen tijdens een uitzending en de omgang ermee en de uiteindelijke
invloed op de gezondheid, welzijn en prestatie. Dit is schematisch weergegeven in
Figuur 4.1. Het gaat om een specifieke omgeving, namelijk een vredesoperatie. De
problemen die zich daar kunnen voordoen, vloeien voort uit de gestelde eisen uit
de omgeving gegeven een bepaalde missie. De uitkomsten van de missie zijn
afhankelijk van de kwaliteit van het onderliggende copingproces. De relatie tussen
de gestelde eisen en het functioneren (en daarmee het onderliggende
copingproces) wordt enerzijds door variabelen bel'nvloed, die redelijk stabiel zijn en
als gegeven kunnen worden beschouwd, zoals demografische kenmerken van de
onderzoekspopulatie en persoonlijkheid. Zij worden structurele variabelen
genoemd in het model. Anderzijds wordt de relatie door meer dynamische (context)
variabelen be'invloed. Deze variabelen kunnen meer variaren wat betreft hun
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waardes. In het model zijn de pijlen genummerd. Deze pijlen geven de op basis van
het literatuuronderzoek (zie Hoofdstuk 2) te verwachten relaties tussen de
theoretische variabelen in het model aan6

Figuur 4-1: Onderzoeksmodel
C. Structurele variabelen

demografische variabelen;
persoonlijkheid;

copingstijl

Il
A. Eisen B. Functioneren

vIC,185FF'6863'"
werkbelasting; D

interne problemen;                1  1 A gezondheid;
stressvolle (bedreigende) welzijn;

gebeurtenissen; prestatieomgevingsstressoren;                  3  psychosociale stressoren

D. Dynamische variabelen

verwachtingen;
cohesie;

sociale steun;
leiderschap

4.2.1 De relatie tussen de eisen en het functioneren (pijl 1)

De eerste pijl in het model staat voor de relatie tussen aan de ene kant de eisen
die aan een uitgezonden militair worden gesteld en aan de andere kant zijn of haar
functioneren. De eisen zijn de onafhankelijke variabelen in het onderzoek; ze
verklaren de afhankelijke variabelen in het model, in dit geval het functioneren. Het
literatuuronderzoek (Hoofdstuk 2 en 3) heeft aangetoond dat militairen tijdens
vredesoperaties met verschillende soorten eisen uit de omgeving te maken kunnen
krijgen. Deze verschillende soorten eisen zijn in het conceptueel model
opgenomen.

5 In overleg is gekozen voor de benamingen structurele en dynamische variabelen om het verschil in
stabiliteit tussen de verschillende variabelen aan te geven. Beide soorten variabelen fungeren namelijk
als moderatorvariabelen in het model.
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In de eerste plaats is er de belasting die kan ontstaan bij normale uitvoering van
een missie (de werkbelasting). Onder werkbelasting wordt in dit onderzoek de
emotionele en de fysieke werkbelasting verstaan, die voortvloeit uit een pakket van
taken dat verricht moet worden gegeven de eisen van de missie. Ook onder
"normale" omstandigheden kan er sprake zijn van belasting die bijzondere eisen
stelt aan de militairen, bijvoorbeeld de werkdruk, apparatuurstoringen, langdurige
werkperioden, slaapgebrek, maar ook de organisatie van het werk et cetera.

Naast de werkbelasting kunnen zich allerlei onvoorziene omstandigheden
en/of gebeurtenissen voordoen. Deze onvoorziene omstandigheden en/of
gebeurtenissen kunnen betrekking hebben op problemen in de groep (interne
(groeps-) problemen) en op stressvolle (bedreigende) gebeurtenissen van buiten.

Onder de interne (groeps) problemen worden problemen verstaan die
zich voor kunnen doen in een eenheid van militairen tijdens het werken en leven
onder de bijzondere omstandigheden van een crisisbeheersingssituatie. Het gaat
dan om opvallende gebeurtenissen in de eenheid, zoals conflicten tussen
personen in de eigen eenheid of gevallen van ziekte die het functioneren van de
persoon of personen in de eenheid belemmeren.

Stressvolle (bedreigende) incidenten of gebeurtenissen beschrilven
vooral de ernst en de hoeveelheid problemen, die zich voor kunnen doen tijdens
een uitzending, die van buitenaf komen en die een emotionerend of bedreigend
karakter hebben (items als bijvoorbeeld: 'het onder vuur liggen'; 'het zien van dode
en gewonde personen', 'acties van de strijdende partijen', et cetera).

Verder kunnen zich allerlei omgevingsstressoren voordoen. Deze
omgevingsstressoren, zoals het klimaat (warmte, kou), lawaaioverlast, vervuiling
(bijvoorbeeld door asbest of verarmd uranium), het dicht op elkaar leven (crowding)
et cetera, kunnen op langere termijn tot stress leiden. Ook de
arbeidsomstandigheden worden hieronder verstaan.

Als laatste categorie eisen uit de omgeving kunnen de psychosociale
stressoren worden onderscheiden. Deze stressoren hebben betrekking op
specifieke uitzendsituaties waarbij iemand ver van huis te werk is gesteld voor een
langere tijd. Hieronder vallen aspecten als het lang van huis zijn, het zich
afgezonderd en geisoleerd voelen, de bezorgdheid over het thuisfront en
relationele problemen. Niet alleen de relationele problemen met het thuisfront,
maar ook de relaties met personen van andere eenheden tijdens het werken en
leven in een uitzendgebied en de samenwerking met andere nationaliteiten worden
hier bedoeld.

6 De theoretische variabelen of concepten in het model zijn vetgedrukt. De dimensies en subdimensies
zijn cursiefgeplaatst. De losse items en vragen zijn met 'aanhalingstekens' weergegeven.
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Met betrekking tot de uitkomsten van het conceptuele onderzoeksmodel, heeft het
literatuuronderzoek laten zien dat de eisen uit de omgeving verschillende invloeden
kunnen hebben op het functioneren van militairen in termen van gezondheid,
welzijn en prestatie. De effecten op de korte termijn worden hiermee benaderd.
Onder de variabele gezondheid worden zowel de algehele gezondheid als de
fysieke en de psychische gezondheid verstaan. De variabele prestatie valt uiteen
in aspecten als de effectiviteit van de missie, uitvoering van taken en de
haalbaarheid van de doelstelling van de missie. In het conceptuele
onderzoeksmodel zijn gezondheid, welzijn en prestatie athankelijke variabelen. Zij
worden direct beYnvloed door de verschillende eisen uit de omgeving.

Op basis van de in het model beschreven relatie tussen de eisen en de
uitkomsten kunnen de volgende onderzoeksvragen en subvragen geformuleerd
worden:

1.    Op welke manier beinvloeden de eisen (werkbelasting, interne problemen,
stressvolle gebeurtenissen, omgevingsstressoren en psychosociale

stressoren) het functioneren (gezondheid, welzijn en prestatie) van militairen in
vredesoperaties?

1 a. Welke eisen worden er tijdens vredesoperaties aan militairen gesteld?
1 b. Hoe functioneren militairen tijdens vredesoperaties in termen    van

gezondheid, welzijn en prestaties?
1 c. Welke invloed hebben de eisen  op het functioneren van militairen tijdens

vredesoperaties?

4.2.2 De invloed van structurele variabelen (pijl 2)

De relatie tussen de eisen en het functioneren wordt door structurele factoren
beinvioed. Deze structurele factoren worden ook weI moderatoren genoemd.
Moderatoren of moderatorvariabelen zijn variabelen die doorgaans zorgen voor
een verandering of nuancering in de relatie tussen de onafhankelijke variabele en
de afhankelijke variabele. De persoonskenmerken en de structurele variabelen
beinvloeden dus het effect van de eisen op het functioneren. In dit kader kan ook
van een 'interactie-effect" gesproken worden (Hair, Anderson, Tatham & Black,
1998). Er is in het model daarbij sprake van een onderliggend proces: het
zogenaamde "copingproces". Dit onderliggende proces is met een gestippeld
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kadertje in het model weergegeven: Met coping wordt hier bedoeld de wijze

waarop mensen problemen het hoofd bieden, meestal in belastende of
bedreigende situaties (Gaillard, 2003; Gaillard , 1995; Wientjes, 1996). Het
uitgangspunt bij het onderzoeken van dit onderliggende copingproces is om met
behulp van de moderatoren na te gaan hoe dit proces verloopt als zich problemen
tijdens de uitzending voordoen.

De tweede pijl in het model geeft de invloed weer van de structurele
factoren op de relatie tussen de eisen en de uitkomsten. De structurele variabelen
geven een aantal min of meer stabiele kenmerken weer van militairen. Hieronder
vallen demografische variabelen, persoonlijkheid en copingstijl. Deze
variabelen bepalen in het model voor een groot deel op welke manier militairen met
problemen omgaan, hoe de taken uitgevoerd worden en of militairen adequate
copingstrategieian hanteren en hoe iemand dus in staat is problemen het hoofd te
bieden. Het gaat dan om persoonlijkheidseigenschappen die op het gebied van
stresstolerantie en sociale vaardigheden liggen. De demografische kenmerken
bestaan uit kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding, huwelijkse staat, eerdere
uitzending, rang, eenheid et cetera. Persoonlijkheid valt uiteen in een aantal min of
meer aangeboren eigenschappen, waaronder extraversie, emotionele stabiliteit,
zelfwaardering, zelfvertrouwen en copingstijl.

2. In hoeverre bepalen structurele variabelen (demografische variabelen,
persoonlijkheid en copingstijl) de relatie tussen de eisen en het functioneren
tijdens vredesoperaties?

2a. In welke mate zijn de structurele variabelen kenmerkend voor militairen?
- Welke demografische variabelen hebben de onderzochte militairen?
- Welke persoonlijkheidskenmerken hebben de onderzochte militairen?
- Aan welke copingstijl geven militairen de voorkeur?

2b. Wat is de invloed van de structurele variabelen op de relatie tussen de
eisen en het functioneren tijdens vredesoperaties?
- Wat is de invloed van de demografische variabelen op deze relatie?
- Wat is de invloed van de persoonlijkheidskenmerken op deze relatie?
- Wat is de invloed van de copingstijl op deze relatie?

7 Het copingproces is opgenomen in het model om aan te geven dat het als onderliggend proces een rol
speelt in het onderzoeksmodel. Coping is niet als interveniarende variabele onderzocht.
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4.2.3 De invloed van de dynamische variabelen (pijl 3)

De derde pijl in het onderzoeksmodel geeft de invloed weer van een aantal
dynamische theoretische variabelen, zoals verwachtingen, sociale steun,
cohesie en leiderschap, op de relatie tussen de eisen en het functioneren. Deze
variabelen hebben in het model net als de structurele variabelen ook een functie
als moderatorvariabelen. De dynamische variabelen kunnen in tegenstelling tot
structurele variabelen varb#ren in sterkte over situaties. De structurele variabelen
zijn daarentegen stabieler van aard. De dynamische variabelen verwachtingen,
sociale steun, cohesie en leiderschap werken doorgaans als buffer om
problemen op te vangen en te verminderen en zwakken daarmee de relatie tussen
de eisen en de uitkomsten af. Dus goed leiderschap en een sterke cohesie in de
groep zullen ervoor zorgen dat de relatie tussen bijvoorbeeld het meemaken van
stressvolle gebeurtenissen en gezondheidsproblemen minder sterk is. Voor elk van
de genoemde moderatoren geldt echter dat zij ook een ongunstige invloed kunnen
hebben (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Dan zullen ze de relatie tussen
de eisen en het functioneren juist versterken. Een zwakke cohesie in de groep
bijvoorbeeld zal de relatie tussen het meemaken van stressvolle gebeurtenissen en
gezondheidsproblemen kunnen versterken.

De theoretische variabele verwachtingen heeft betrekking op wat
militairen van de voorbereiding vinden, hoe ze de effectiviteit van de uitzending
zien en hoe ze aankijken tegen de functie die ze tijdens een uitzending gaan
vervullen. Door de variabele cohesie na te gaan, kan onderzocht worden hoe
hecht een eenheid is. Ook de sfeer in de groep valt hieronder. Met sociale steun
wordt de ervaren steun in termen van het-krijgen-van-begrip van collega's en
directe leidinggevenden en het-met-elkaar-praten over gebeurtenissen zoals
militairen dat ervaren tijdens de uitzending. Onder leiderschap wordt de manier
van leidinggeven door de directe leidinggevende verstaan, zoals die wordt ervaren
door de uitgezonden militairen. Transformationeel leiderschap staat daarbij
centraal. De moderatorvariabelen kunnen zowel in kwaliteit verbeteren als
verslechteren en dit kan zijn weerslag hebben op het onderliggende copingproces.
De vraagstelling die uit de beschrijving van pijl 3 kan worden gedestilleerd, luidt:

3. Wat is de invloed van de dynamische variabelen (verwachtingen, cohesie,
sociale steun en leiderschap) op de relatie tussen de eisen en het
functioneren?
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3a. In welke mate doen de dynamische variabelen zich voor tijdens een
uitzending?
- Welke verwachtingen hebben de onderzochte militairen met betrekking
tot de uitzending?
- Hoe beoordelen de onderzochte militairen de cohesie in hun eenheid?
- Hoe beoordelen de onderzochte militairen de sociale steun?
- Hoe beoordelen de onderzochte militairen hun leidinggevende?

3b. Welke rol spelen de dynamische variabelen in de relatie tussen de eisen
en het functioneren tijdens uitzendingen?
- Welke rol spelen verwachtingen hierin?
- Welke rol speelt cohesie hierin?
- Welke rol speelt sociale steun hierin?
- Welke rol speelt leiderschap hierin?

Voor de beantwoording   van de onderzoeksvragen    la,    1 b,   2a   en   3a    is
beschrijvende kennis nodig. In dit onderzoek wordt geprobeerd om de variabelen in
deze vragen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Voor de beantwoording van de
overige onderzoeksvragen is verklarende kennis nodig. Bij verklarende kennis ligt
de nadruk vooral op het feit om duidelijk te maken hoe iets tot stand komt. Er wordt
ook weI van een causale verklaring gesproken (Verschuuren & Doorewaard, 2000).
De opzet van het onderzoek en de gekozen methode worden in het volgende
hoofdstuk behandeld. Ook de vertaling van de theoretische variabelen via
dimensies, indicatoren (door (bestaande) vragenlijsten en vragen) in empirische
meetbare variabelen (de operationalisatie) en de wijze waarop de gegevens zijn
verzameld om de bovenbeschreven onderzoeksvragen te beantwoorden, worden
in het volgende hoofdstuk besproken.

4.3       Tot slot

In dit hoofdstuk is het conceptuele onderzoeksmodel besproken, dat op basis van
de bevindingen uit zowel de algemene literatuur als de militaire literatuur over
stress tot stand is gekomen. Het onderzoeksmodel laat verschillende theoretische
concepten of variabelen zien die een rol kunnen spelen bij het functioneren tijdens
uitzendingen. Tevens worden onderlinge relaties tussen variabelen weergegeven.
Het model bevat aan de ene kant de eisen die aan militairen kunnen worden
gesteld tijdens uitzendingen en aan de andere kant het functioneren tijdens de
uitzending. De eisen bestaan uit werkbelasting, stressvolle gebeurtenissen,
interne problemen, omgevingsstressoren en psychosociale stressoren. Het
functioneren wordt gemeten aan de hand van gezondheid, welzijn en prestatie.
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Deze relatie kan echter beinvioed worden door structurele variabelen. Deze
hebben invloed op de relatie tussen de eisen en het functioneren. Ze bepalen
daarmee het onderliggende copingproces. Structurele variabelen bestaan uit
demografische variabelen, persoonlijkheidskenmerken en copingstijl.

De persoonlijkheidskenmerken bestaan uit min of meer stabiele

(aangeboren) kenmerken. De demografische kenmerken bestaan uit vaste

gegevens gemeten vooraf aan de uitzending. Met de copingstijl wordt de neiging
bedoeld van iemand om een bepaalde manier van coping te hanteren. De
structurele variabelen worden als redelijk stabiel beschouwd. De dynamische
variabelen in het conceptuele model vallen uiteen in verwachtingen over de
uitzending, cohesie in de groep, sociale steun en leiderschap. Deze variabelen
zijn minder stabiel dan de structurele variabelen en kunnen varWren. De
dynamische variabelen nuanceren ook als moderatoren de relatie tussen de eisen
en het functioneren. Verwacht wordt dat deze aspecten voornamelijk een gunstig
effect hebben op deze relatie.

In het volgende hoofdstuk worden de gekozen methode en de werkwijze bij
het onderzoek besproken evenals de operationalisatie van de theoretische
variabelen en de gekozen vragenlijsten. Tevens wordt de respons op de
vragenlijsten belicht.
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Hoofdstuk 5

Opzet van het onderzoek

5.1 Inleiding

Het huidige onderzoek betreft een kwantitatief empirisch onderzoek. De grondvorm
is een survey study, dat wil zeggen dat het grotendeels uit enquStes of
vragenlijsten bestaat. Daarnaast is een aantal vragen specifiek voor het onderzoek
opgesteld. De enqu6tes zijn op meerdere momenten tijdens de uitzendingen
verspreid onder de uitgezonden militairen.

Met een survey study worden doorgaans globalere gegevens verzameld.
Het gaat vooral om kenmerken of opinies, meningen van de onderzoekspopulatie.
Om meer diepgang aan te brengen in het verzamelde materiaal, zijn ook interviews
afgenomen bij uitgezonden militairen.

De gekozen methode en gevolgde werkwijze worden in de volgende
paragrafen nader besproken. De verzamelde (bestaande) vragenlijsten en delen
van vragenlijsten waarmee enqu&tes zijn samengesteld, worden belicht evenals de
metrische kwaliteiten van de vragenlijsten, zoals de betrouwbaarheid en validiteit.
Ook de inhoud van het interview wordt uitvoerig besproken. Tot slot volgt een
overzicht van het aantal uitgezette enqu&tes bij de onderzoekspopulaties en de
uiteindelijke respons op deze enqu&tes.

5.2 Methode

Zoals al in de inleiding is aangekondigd, is gekozen voor een kwantitatief empirisch
onderzoek. Het type onderzoek is deels beschrijvend en deels exploratief van aard.
Dit betekent dat de kenmerken van de onderzoekseenheden nauwkeurig worden
beschreven veelal aan de hand van frequentieonderzoeksvragen. Exploratief
onderzoek betreft doorgaans vele kenmerken of variabelen. Met exploratief
onderzoek worden mogelijke onderlinge relaties tussen de kenmerken nagegaan
aan de hand van samenhangonderzoeksvragen. Er zijn vooraf bepaalde ideean
over samenhang maar het is niet zeker dat die samenhang ook wordt gevonden.
Er zijn geen expliciete (toetsbare) hypothesen vooraf geformuleerd, omdat niet
voorspeld kan worden hoe bepaalde kenmerken precies met het verschijnsel
samenhangen (Janssens, 1989). De geformuleerde onderzoeksvragen in
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Hoofdstuk 4 dienen vooral om de verwachtingen over relaties tussen de variabelen
te exploreren bij een militaire populatie, die tijdelijk in een bijzondere situatie van
een uitzending functioneert, om zo inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die
een rol spelen bij dit functioneren.

Zoals al in de inleiding beschreven betreft de grondvorm van het
kwantitatief empirisch onderzoek een vragenlijstonderzoek of enquOte (survey
study). Kenmerken hiervan zijn onder andere een groot aantal

onderzoekseenheden, een arbeidsextensieve datagenerering, meer breedte dan
diepte, een aselecte steekproef, en kwantitatieve gegevens en analyse. Er is
bovendien op meerdere tijdstippen bij dezelfde groep mensen gemeten, waarbij de
voor- en nameting dezelfde vragen bevatten. Zo is er aan het begin van de
uitzending gemeten en na terugkeer uit het uitzendgebied. Als variatie op het
vragenlijstonderzoek wordt dit ook weI panelonderzoek genoemd (Verschuren &
Doorewaard, 1998). Het huidige onderzoek kent naast de voor- en nameting ook
nog enkele tussenmetingen, die tijdens de uitzending hebben plaatsgevonden.
Omdat de metingen als herhaalde metingen kunnen worden beschouwd, heeft het
onderzoek een longitudinaal karakter. Op deze manier kunnen veranderingen
worden beschreven.

Naast de enqu tes is gebruik gemaakt van gedeeltelijk gestructureerde
interviews. Hiervoor is gekozen om de gegevens uit de enquOtes aan te vullen of te
verdiepen. Een beschrijving van de inhoud van de enqu6tes en de inhoud van de
interviews volgt daarna en tot slot wordt de respons besproken.

5.3 Onderzoekspopulatie

Meerdere rotaties van SFOR (SFOR-3 en SFOR-4) en UNFICYP (UNFICYP-1 en UNFICYP-

2) zijn onderzocht. In oktober 1997 werd er toestemming gekregen om bij de derde
rotatie van SFOR (SFOR-3, november  1997 -  mei  1998) het onderzoek te starten.  In

het voorjaar van 1998 kregen we toestemming  om  ook bij SFOR-4 onderzoek  uit te
voeren. Vervolgens verleenden ook de commandanten van UNFICYP hun

medewerking aan het onderzoek en zijn ook bij twee rotaties van UNFICYP

metingen verricht. In principe zijn bij alle militairen in de rang van soldaat,
korporaal, sergeant en commandant (pelotonscommandant en plaatsvervangers)
van de gevechtseenheden de vragenlijsten afgenomen: Het onderzoek richt zich
namelijk op de gevechtseenheden. Om aan een voldoende grote

8 Bij SFOR-4 is een uitbreiding gemaakt met de rang van kapitein en hoger. Bij deze missie is het aantal
onderzochte eenheden namelijk uitgebreid met de Staf Staf Verzorging en Ondersteuning (SSVO) en
de Secties Sl tot en met S6. Deze secties zijn meegenomen in het onderzoek omdat zij veel buiten de
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onderzoekseenheid te komen, zijn alle militairen van de betreffende eenheden
benaderd op basis van de invulling van de OTAS (Organisatie Tabel Autorisatie
Staat). Rekening werd gehouden met het percentage non-respons wat gebruikelijk
is bij onderzoek met enqu&tes.

5.4 Werkwijze

Het doel van de enqudtes is voornamelijk om inzicht te krijgen in de variabelen die
een rol spelen tijdens uitzendingen, hun onderlinge relaties, de manier waarop
militairen met dergelijke variabelen omgaan en de invloed op het functioneren van
militairen. Gevraagd is naar de gebeurtenissen die militairen hebben meegemaakt
en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Er is gekozen om het onderzoek in drie fasen
uit te voeren en op vaste momenten voor, tijdens en na de uitzending een enqu6te
af te nemen. Door de grote afstand tussen de onderzoeker en de
onderzoekspopulatie was het namelijk niet mogelijk om de enqu&tes tijdens de
uitzending uit te zetten all66n op die momenten waarop er zich daadwerkelijk iets
had voorgedaan. Deze laatste werkwijze is alleen mogelijk indien de onderzoeker
zelf aanwezig is in het uitzendgebied en dus snel kan reageren op gebeurtenissen.
Dit was niet het geval. Het onderzoek is vanaf Nederland opgezet en uitgevoerd.

Fase 1 betrof een meting v66r de uitzending, de zogenaamde basismeting.
In de laatste twee weken voor vertrek naar Bosnia is bij SFOR-3 een enquOte
uitgezet. Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 en 2 heeft deze enqu&te in de eerste week van
de uitzending plaatsgevonden'. Fase 2 betrof de uitzending zelf. Tijdens fase 2
werden drie enquOtes (deel 28, 2b en 2c) gehouden. Voor SFOR-3 betekende dit
een enqudte aan het begin van de uitzending, halverwege de uitzending en
ongeveer een maand voor het einde van de uitzending. Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 en
2 werden twee enqu6tes gehouden, namelijk halverwege de uitzending en aan het
einde  van de uitzending. Aangezien de eerste  enqu&te  (fase   1) bij SFOR-4  en
UNFICYP-1 en 2 ook in het uitzendgebied werd gehouden, is gekozen om de eerste
enqu&te van fase 2 te schrappen. Twee metingen dicht op elkaar zou ten koste
kunnen gaan van de motivatie van de respondenten om mee te werken en zou dus
"onderzoeksmoeheid" in de hand kunnen werken. In fase 3 is de laatste meting
gehouden. Ongeveer een maand na terugkeer van de manschappen uit het

base kwamen en daardoor ook veel contacten hadden met de lokale bevolking. Dit zou nuttige
informatie kunnen opleveren over de gebeurtenissen in het uitzendgebied.
9 Bil deze rotaties was er vanwege praktische redenen geen tijd om twee weken voorafgaand aan de
uitzending de enquate uit te zetten.
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uitzendgebied werd de laatste enqu&te uitgezet. In onderstaande tabel wordt een
overzicht gegeven van de meetmomenten.

Tabel 5-1: Overzicht van de meetmomenten
Fase 1             Tl 2 weken v66r uitzending (SFOR-3); 2 weken na

aankomst in het uitzendgebied (SFOR-4, UNFICYP-1 en2);
Fase 2 T2a 4 weken na aankomst in uitzendgebied (allaan SFOR-3);

T2b 3 maanden in het uitzendgebied (SFOR-3 en 4 en UNFICYP-1 en 2);

T2c 4 weken voor terugkeer uit het uitzendgebied (SFOR-3 en 4 en

UNFICYP-1 en 2);
Fase 2            T3 4 weken na terugkeer uit het uitzendgebied (SFOR-3 en 4 en

UNFICYP-1 en 2).

Voorafgaand aan de verspreiding van de enqu6tes, werden gesprekken gevoerd
met de bataljonscommandanten. De pelotonscommandanten van SFOR-3 werden
met een briefing tijdens de eindoefening in kamp Vogelsang (Duitsland) persoonlijk
op de hoogte gesteld van de doelstelling van het onderzoek en hun taak daarin. Zij
zouden namelijk actief betrokken worden bij de verspreiding van de enqu6tes in
hun eenheden. De pelotonscommandanten van SFOR-4 en UNFICYP-1 en 2 werden
door middel van brieven op de hoogte gesteld van het onderzoek. 10

De verspreiding van de enqu tes onder de pelotonscommandanten van de
betreffende eenheden in het uitzendgebied heeft plaatsgevonden via
contactpersonen. De contactpersonen waren door bataljonscommandanten
aangewezen en werden door de onderzoeker gebriefd over het onderzoek en hun
taken. Zij waren gedurende het onderzoek voor de onderzoeker het aanspreekpunt
in het uitzendgebied. Na elk meetmoment nam de contactpersoon telefonisch
contact op met de onderzoeker. Op deze manier kon er regelmatig overleg
plaatsvinden over de voortgang van het onderzoek.

De pelotonscommandanten zorgden op hun beurt voor de verspreiding en
inzameling van de enquStes in hun eigen peloton. Militairen werden door de
pelotonscommandanten gevraagd de enqu&tes in te vullen op vrijwillige basis. Er
waren lege enveloppen meegestuurd waarvan de respondenten gebruik konden
maken om hun ingevulde enqu6tes in te doen, zodat de anonimiteit werd
gewaarborgd. De respondenten werden vriendelijk verzocht de enveloppen dicht te
plakken voor transport naar Nederland. De anonimiteit van de respondenten is
verder gewaarborgd doordat geen namen zijn gevraagd in de enqu&tes.

De verspreiding van de laatste enqu te heeft via de
pelotonscommandanten plaatsgevonden zonder tussenkomst van   de

contactpersonen, omdat de enqu&te rechtstreeks naar de betreffende eenheden in
Nederland en Duitsland werd gestuurd. Na deze meting zijn er afspraken gemaakt

m Vanwege praktische redenen was er geen tijd om een briefing te geven voor de uitzending.
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met de bataljonscommandanten voor het afnemen van interviews. Deze interviews
hebben plaatsgevonden in Schaarsbergen   bij   de    1 le Luchtmobiele Brigade
(11 LMB), in Oirschot  bij   het   1 le Tankbataljon   en in Duitsland (Seedorf)   bij
eenheden van de 42e Gemechaniseerde Brigade Limburgse Jagers binnen een
half jaar na terugkeer uit het uitzendgebied. Tijdens de rotatie SFOR-4 heeft de
onderzoeker een werkbezoek aan het uitzendgebied gebracht. Tijdens dit
werkbezoek werden interviews bij SFOR-militairen afgenomen.

5.5      Inhoud van de enqu6tes

De   start  van het onderzoek in oktober 1997 bestond   uit het verzamelen   en
bestuderen van een groot aantal (bestaande) vragenlijsten of delen van
vragenlijsten (dimensies), waarmee de theoretische variabelen uit het conceptuele
theoretische model onderzocht konden worden. Verschillende (bestaande)
vragenlijsten of dimensies van vragenlijsten werden vervolgens gebundeld in een
enquOte of enqu6teboekjel: Al snel na het verzamelen van de vragenlijsten, in
november  1997, het moment dat SFOR-3 op  het punt stond te vertrekken  naar het
uitzendgebied, heeft de verspreiding van het eerste enqu&teboekie
plaatsgevonden. Een uitvoerige methodologische probleemuitwerking waarbij
rekening is gehouden met de metrische kwaliteiten van de vragenlijsten is
daardoor meer verschoven naar het eind van het onderzoek, terwijl daar in principe
volgens Van der Zwaan (1990) mee zou moeten worden begonnen. Het gevaar
hiervan is dat gegevens achteraf niet allemaal even bruikbaar zijn of dat juist een
essentiale vraag niet is gesteld. Met het houden van interviews achteraf is getracht
dit gedeeltelijk te ondervangen.

Om geschikte vragenlijsten te vinden, is voor elke theoretische variabele
uit het conceptuele model, dat wil zeggen voor elke onderkende dimensie ervan,
minstens een verschijnsel als indicator gekozen (de operationalisering). Voor
sommige theoretische variabelen werden meerdere indicatoren gekozen.
Bestaande vragenlijsten hebben als indicatoren gediend. Sommige vragenlijsten
waren afkomstig uit eerder militair onderzoek (IFOR-onderzoek; Born, Vogelaar &
Soeters, 2000). Voor de theoretische variabelen waarvoor geen of geen geschikte
vragenlijsten voorhanden waren, zijn vragen geconstrueerd. Vanwege de vele
theoretische variabelen en dimensies is gekozen voor relatief korte vragenlijsten
als indicatoren, die gemakkelijk en snel ingevuld kunnen worden.

11 In het huidige onderzoek wordt gesproken van enquates of enquateboekies als het gaat om een
verzameling van (bestaande) vragenlijsten. De vragenlijsten zijn dus gebundeld tot een enquate of
enquateboekle. Deze enqu&tes of enquateboekles zijn op de verschillende meetmomenten verspreid
onder de respondenten.
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Vervolgens zijn enqu&teboekjes samengesteld op basis van de verzamelde
vragenlijsten. Elk enqu&teboeNe bevat een groot aantal vragenlijsten. De enqu tes
zijn op hun bruikbaarheid en leesbaarheid gecontroleerd met een vooronderzoek
onder dertig eerstejaars KMA cadetten. Aan hen werd de vraag voorgelegd in
hoeverre ze de vragen, termen en instructies leesbaar en begrijpelijk vonden.
Tevens werd gevraagd naar de betreffende invultijd van de enqu&teboekles en hoe
de opmaak op hen overkwam. Op basis van dit vooronderzoek zijn de
enqu6teboekies uiteindelijk aangepast.

In totaal zijn gedurende het onderzoek overeenkomstig de vijf
meetmomenten vijf enqu&teboekjes uitgezet. Enqu6te deel 1 nam ongeveer zestig
minuten invultijd in beslag en fungeerde als basismeting. Met dit enqudteboekje
zijn de structurele variabelen (demografische variabelen, persoonlijkheid en
coping), een gedeelte van de dynamische variabelen (verwachtingen en cohesie)
en de uitkomstvariabelen (gezondheid, welzijn en prestatie) benaderd (zie Bijlage
Hoofdstuk  5 A).

De enqu&tes deel 28, 2b en 2(12 besloegen ieder ongeveer twintig minuten
invultijd en waren identiek aan elkaar. Ze bevatten vragen over de eisen
(werkbelasting, stressvolle gebeurtenissen et cetera) en over de dynamische
variabelen (sociale steun). Bovendien waren enkele korte gezondheidsvragen
opgenomen in deze enqudte om de gezondheid tijdens de uitzending vast te
stellen (zie Bijlage Hoofdstuk 5 B).

Enqu&teboekle deel 3 besloeg ongeveer 66n uur invultijd en bestond voor
een groot deel uit dezelfde vragen13 als de basismeting om de impact van de
uitzending vast te stellen (zie ook Billage 5A). De copingstijl van de militairen, de
gezondheid, het welzijn en de prestatie en enkele dynamische variabelen, zoals
verwachtingen en cohesie kwamen wederom aan bod. Tevens is gevraagd naar
leiderschap en bevatte deze enqu6te extra vragen om de uitzending in zijn geheel
te evalueren. In Tabel 5-2 wordt een overzicht gegeven van de meetmomenten en
de gemeten variabelen.

Achtereenvolgens worden de (bestaande) vragenlijsten en de dimensies
uit vragenlijsten nader besproken waarmee de theoretische variabelen werden
geoperationaliseerd. De structuur wijkt hierbij af van de gehanteerde structuur in de
voorgaande hoofdstukken. In de eerste plaats worden de vragenlijsten besproken
waarmee de structurele variabelen zijn gemeten. Zij vertegenwoordigen de meest
stabiele variabelen en zijn op Tl afgenomen. Vervolgens komen de vragenlijsten
met betrekking tot de eisen aan bod. Daarna volgt een uiteenzetting van de
vragenlijsten, waarmee de dynamische variabelen zijn benaderd. Tot slot worden

12

Bij SFOR-3 zijn tijdens de uitzending deel 2a, 2b en 2c afgenomen. Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 en 2 zijn
deel alleen deel 2b en 2c afgenomen.
13 De vragen werden in deel 3 in de verleden tijd geplaatst.
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vragenlijsten met betrekking tot het functioneren en een evaluatie van de
uitzending besproken.

Tabel 5-2: Overzicht van de meetmomenten en de gemeten variabelen
Fase 1    Tl - structurele variabelen, zoals de demografische variabelen en persoonlijkheid

(FFPI, zelfwaardering, interne oriantatie en coping)
- een gedeelte van de dynamische variabelen, zoals verwachtingen over de
missie en cohesie

- gezondheid, welzijn en prestatie
Fase 2 T2a - de eisen van de omgeving, zoals werkbelasting, stressvolle gebeurtenissen,

T2b interne problemen en psychosociale stressoren

T2c - de dynamische variabelen, zoals sociale steun

- enkele items over gezondheid
Fase 3 T3 - coping, gezondheid, welzijn en prestatie

- enkele dynamische variabelen, zoals verwachtingen over de missie en cohesie
- leiderschap
- enkele items over de evaluatie van de uitzending in zijn geheel

5.5.1 Structurele variabelen

De structurele variabelen uit het conceptuele theoretische model vallen uiteen in
demografische variabelen, persoonlijkheid en copingstijl.

Demografische variabelen
De demografische variabelen die normaliter in een vragenlijst zijn opgenomen,
vallen in het huidige onderzoek uiteen in vragen naar het geslacht, de leeftijd (open
vraag), de burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) en de hoogst genoten opleiding
(lagere school tot en met universitaire opleiding). Daarnaast zijn vragen
opgenomen naar de rang (open vraag), de functie (open vraag) en de deelname
aan eerdere uitzendingen (gesloten antwoordcategoriedn)

Naast deze demografische variabelen is ter controle een vraag gesteld met
betrekking tot stressvolle gebeurtenissen die de respondenten twee maanden
voorafgaand aan de uitzending hebben meegemaakt. Met behulp van deze vraag
kan worden nagegaan met hoeveel bagage aan stress militairen een uitzending
ingaan. Deze vraag is gebaseerd op de Social Readjustment Rating Scale van Holmes
en Rahe (1967). Zij noemen allerlei stressvolle gebeurtenissen en hangen er een
gewicht aan van de mate van stressvolheid van de gebeurtenis. Bij de open vraag
in het huidige onderzoek zijn enkele voorbeelden uit deze Social Readjustment Rating
Scale in de vraag opgenomen om de respondenten enig idee te geven wat ze als
antwoord konden invullen. Tevens is gevraagd hoe aangrijpend en bedreigend
deze gebeurtenissen waren (1 = zeer aangrijpend/ bedreigend, 5 = helemaal niet
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aangrijpend/ bedreigend) om na te gaan wat voor een impact de ingevulde
gebeurtenissen hebben gehad.

Persoonlijkheid
De theoretische variabele persoonlijkheid is gemeten met vier bestaande
vragenlijsten die een breed beeld geven van persoonlijkheid. Aan persoonlijkheid
worden vijf brede persoonlijkheidsdimensies (Big Five) onderkend: extraversie
(spraakzaam, praatgraag, spreekt mensen aan et cetera), mildheid (mild,
verdraagzaam, bereid om compromissen te sluiten) ordelijkheid (systematisch,
precies, nauwgezet), emotionele stabiliteit (kan problemen gauw van zich afzetten,
zet tegenslag snel opzij, steeds in dezelfde stemming) en autonomie (scherpzinnig,
kritisch, weet verbanden te leggen, vormt eigen mening, denkt snel). Daarnaast
zijn de dimensies vertrouwen in eigen kunnen, zelfwaardering en interne ori6ntatie
in de enqu6te opgenomen als indicatoren van persoonlijkheid. De vragenlijsten
waarmee deze dimensies zijn gemeten, zijn allen v66r de uitzending afgenomen in
de eerste enquSte.

Om de vijf persoonlijkheidsdimensies te meten is de Five Factor Personality

Inventory (FFPI) afgenomen (Hendriks, 1997; Hendriks, Hofstee & De Raad, 1997). In
deze vragenlijst worden 100 korte uitspraken gegeven waarop  men kan aangeven
in hoeverre het geldt (-2 = dit geldt nooit voor mij - +2 = dit geldt altijd voor mij).
Elke dimensie bevat 20 items, waarop in totaal een minimale score van -40
gehaald kan worden en een maximale score van +40. Een negatieve score houdt
in dat er vaker op de negatieve pool gescoord is. Bij de beschrijving van iemands
persoonlijkheidsprofiel wordt gebruik gemaakt van gewogen scores en
factorscores. Doorgaans wordt deze lijst gebruikt om persoonlijkheidsprofielen te
maken voor selectie voor banen en voor de voorspelling van prestatie. Voor het
huidige onderzoek zijn de antwoordcategoriean aangepast, waarbij de score loopt
van 1 (geldt nooit voor mij) tot en met 5 (geldt altijd voor mij). De oorspronkelijke
score op basis van een negatieve en een positieve pool is daarmee losgelaten,
evenals het gebruik van de gewogen constanten bij het vaststellen van de
somscores. De nadruk in het huidige onderzoek ligt namelijk niet op het vaststellen
van persoonlijkheidsprofielen, maar meer op het kunnen maken van vergelijkingen
tussen groepen en dimensies onderling. De betrouwbaarheid van de FFPI is redelijk
tot goed. De criteriumvaliditeit van deze vragenlijst varieert in onderzoek van
Hendriks, Hofstee en De Raad (1999) van redelijk op de dimensies autonomie
(.54), tot stevig voor extraversie (.73), mildheid (.70), ordelijkheid (70) en

emotionele stabiliteit (.68).
Op de tweede plaats is de dimensie vertrouwen in eigen kunnen gemeten

met behulp van de Moreelvragenlijst (Vullinghs, 1996). Respondenten kunnen op
een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stellingen (7
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items; 1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal mee eens). De
persoonlijkheidsdimensie zelfwaardering \s gemeten met        de
Zelfwaarderingsvragenlijst van Rosenberg (Self-Evaluation Scale, SES; 1965). Van
deze schaal is een Nederlandse bewerking gemaakt door De Vries en Op den
Buijs (1994). Deze korte schaal meet de algemene zelfwaardering van mensen en
bevat tien items. Er wordt op een 4-puntsschaal gescoord. Scores kunnen varuren
tussen  10  en 40, waarbij een hogere score een hogere zelfwaardering betekent.
De interne consistentie van deze schaal is goed. De Cronbach's alpha varieert van
.77 tot .88 (Flemming & Courtney, 1984; Op den Buijs, 1995; De Vries, 1996;
Dobson, et. al, 1997). De test-hertest betrouwbaarheid varieert van .82 tot .85
(Silber & Tippett, 1965; Flemming & Courtney, 1984) en de validiteit is redelijk (Lorr
& Wunderlich, 1986; Flemming & Courtney, 1984; Reynolds, 1988).

Vervolgens is de Inspanningsschaal van Andriessen (1972) afgenomen om
de dimensie interne oritantatie te meten. Deze vragenlijst is gebaseerd op het
principe van locus of control van Rotter (1966) en meet in hoeverre mensen intern zijn
georiOnteerd of een interne locus of control hebben. Personen die hoog scoren op
deze dimensie zijn overtuigd dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de loop van
de gebeurtenissen die belangrijk voor hen zijn. Ze benadrukken de eigen inbreng
voor het zoeken naar verklaringen voor situaties die hen overkomen. De
Inspanningsschaal is redelijk kort en bestaat oorspronkelijk uit vijftien items,
waarvan drie items als zogenaamde vuller dienen en niet meegerekend worden bij
de berekening van de somscore. In het huidige onderzoek zijn deze drie vullers
weggelaten. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal (1 = zeer mee oneens, 5 =
zeer mee eens). Glasbergen (1987) vond in haar onderzoek naar interne oriantatie
bij jonge academici bij Philips een matige interne consistentie op de
Inspanningsschaal (Cronbach's alpha (a) = .62).

Copingstijl
Om erachter te komen hoe militairen doorgaans omgaan met stressvolle
gebeurtenissen is de theoretische variabele copingstijl in het model opgenomen.
Een geschikte vragenlijst hiervoor is de Nederlandse vertaling van de COPE (Van
Heck & De Vries, 1994). Deze versie is een vertaling van de oorspronkelijke COPE
van Carver, Scheier & Weintraub (1989). De dimensies waaruit de vragenlijst
bestaat komen voort   uit een factorstructuur met oorspronkelijk 12 factoren 14

(Carver et al., 1989). De dimensies van de COPE zijn: actieve coping, planning,
suppressie (onderdrukken van irrelevante activiteiten), terughoudendheid,
emotionele sociale steun zoeken, herinterpretatie en groei, acceptatie, religie
(steun in het geloof zoeken), ontkenning, gedragsmatig afstand nemen, afleiding

t4 Later zijn er twee dimensies toegevoegd, namelijk humor en substantiegebruik.
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zoeken, substantiegebruik, humor en uiten van emoties. De COPE kent een 4-

puntsschaal (1 = gewoonlijk doe ik dit helemaal niet; 4 = gewoonlijk doe ik dit erg
vaak). De genoemde dimensies vormen twee overkoepelende dimensies die twee
globale copingstrategiedn representeren, namelijk probleemgerichte coping
(somscore dimensies: 1,2,3 en 4) en emotiegerichte coping (somscore dimensies:
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) (Lazarus & Folkman, 1980; Carver, Scheier &
Weintraub, 1989). De dimensie gedragsmatig afstand nemen is niet inbegrepen bij
de indeling in genoemde globale copingstrategiean.

De interne consistentie (Cronbach's alpha (a)) bij een steekproef van N =
1030 varieert van matig voor de dimensie afleiding zoeken (.45) en redelijk voor de
dimensie gedragsmatig afstand zoeken (.63) tot goed voor religie (.92). De interne
consistentiesscores van de overige dimensies liggen hier tussenin (Kleijn, Van
Heck & van Waning, 2000). De interne consistentie voor alle dimensies is
voldoende tot goed te noemen.

Het totale aantal items van de COPE is met 48 vrij veel. Voor het huidige
onderzoek is daarom een verkorte versie van de COPE samengesteld, waarbij
werd uitgegaan van de hoogst ladende items op de factoren van de COPE
(Fontaine, Manstead & Wagner, 1993). De dimensies zijn voor het huidige
onderzoek ingekort van vier items naar twee of 66n item(s) en enkele kleine
wijzigingen werden aangebracht in de formuleringen om deze geschikter te maken
voor de militaire doelgroep15. In verband met het kleine aantal items na inkorting
konden per dimensie geen betrouwbaarheidscoOfficiOnten worden berekend. Alle
dimensies samen bevatten een 26-tai items.

5.5.2 De eisen

Voor het meten van de eisen zijn korte vragenlijsten samengesteld om de
theoretische variabelen werkbelasting, interne problemen, incidenten en
stressvolle gebeurtenissen, omgevingsstressoren en psychosociale
stressoren.

Werkbelasting
Tijdens de uitzending is er op twee momenten16 gevraagd naar verschillende
dimensies van de theoretische variabele werkbelasting, zoals de kenmerken van

15 De aanpassingen hebben betrekking op het eenvoudiger maken van formuleringen van zinnen.
I 6

Bij SFOR-3 is driemaal gevraagd naar deze aspecten.
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het werk, de taakbelasting, de emotionele belasting en de organisatie van het
werk.

Er is ten eerste een bestaande vragenlijst gebruikt die de dimensie
kenmerken van het werk meet. Men kan aangeven in welke mate men het werk dat
men doet zinvol vindt. Deze vragenlijst bevat negen items in de vorm van stellingen
(1 = volledig mee eens; 5 = mee oneens). De interne consistentie is redelijk, want
deze varieerde van .68 - .77 in het IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters,
2000).

Vervolgens is de dimensie taakbe/asting (10 items) van de module
Taakeisen uit de Toetsingslijst Mens & Organisatie afgenomen (TOMO; Van Orden
& Gaillard, 1994; Van Orden, Gaillard & Langefeld, 1997). Deze TOMO is
gebaseerd op de Checklist Mens en Organisatie (Van Orden, Brouwer & Gaillard,
1995). Met deze vragenlijst kan de op grond van de Arbo-wet verplichte risico-
inventarisatie uitgevoerd worden, voor wat betreft het welzijnsgedeelte in de
werksituatie. De dimensie taakbe/asting van de TOMO heeft dichotome
antwoordcategorie5n waarbij kan worden aangeven of de stellingen met betrekking
tot de werkbelasting als knelpunten worden ervaren of niet (1 = knelpunt; 0 = geen
knelpunt). Voor het huidige onderzoek zijn vier antwoordcategorie&n gemaakt
waarbij men genuanceerder kan aangeven in welke mate de items voorkomen (1 =
nooit; 4 = zeer vaak). De TOMO is in 1995 geOvalueerd bij 104
Verkenningsbataljon in de vorm van een vragenlijstversie, die betere kwaliteiten
bleek te hebben dan de oorspronkelijke toetsingslijst (Van Orden, Brouwer &
Gaillard, 1995). De vragenlijstversie is verder getest op de bruikbaarheid, interne
consistentie en validiteit bij het personeel van de KMA in 1996 (Van Orden,
Gaillard & Langefeld, 1997). De TOMO heeft een interne consistentie die varieert
van .79 tot .93. De interne consistentie van de dimensie taakbelasting is niet erg
hoog met .48. De items worden afzonderlijk bekeken en mogelijk kan de
consistentie van de dimensie verhoogd worden door items weg te laten.

Naast de taakbelasting \s de dimensie emotione/e be/asting (7 items) van
de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid afgenomen (\/BBA; Van
Veldhoven & Meijman, 1994; Van Veldhoven, 1996). De oorspronkelijke
scoringsmethode (0 = nooit; 3 = altijd) van de VBBA gaat op de volgende wijze: de
scores per subschaal worden opgeteld en gestandaardiseerd tussen  0 en  100.  De
score per subschaal = 100*somscore/3*N), waarbij N het aantal vragen per
subschaal is. Hoe hoger de score, hoe meer knelpunten er zijn. In het huidige
onderzoek is de dimensie emotionele belasting als een 4-puntsschaal afgenomen
(1 = nooit; 4 = zeer vaak), waarbij men kan aangeven in welke mate het item van

toepassing is.
Naast taakbelasting en emotionele belasting is de dimensie organisatie

van het werk opgenomen als afspiegeling van de theoretische variabele
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werkbelasting. Met zes losse items is de dimensie organisatie van het werk
onderzocht. Gevraagd is onder andere in hoeverre men tevreden is over de
beschikbare hulpmiddelen en de beschikbare informatie in het uitzendgebied en of
men belemmeringen in de organisatie van het werk heeft meegemaakt.
Respondenten kunnen op een 5-puntsschaal antwoorden in hoeverre ze tevreden
zijn (1 = zeer tevreden/ nooit; 5 = zeer ontevreden/ zeer vaak).

Interne problemen
De theoretische variabele interne problemen in de groep is gemeten met enkele
items over onder andere de sfeer en samenwerking in de groep tijdens de
uitzending, de samenwerking met collega's, conflicten in de groep, de eenheid in
de groep en de samenwerking met collega's. Geantwoord kan worden op een 5-
puntsschaal. De vraag naar de sfeer in de groep bestaat uit de
antwoordcategorie5n 1 = zeer goed tot en met 5 = zeer slecht. De overige vijf
vragen zijn met elkaar vergelijkbaar met betrekking tot de antwoordcategoriean (1
= zeer vaak; 5 = nooit).

Stressvolle (bedreigende) gebeurtenissen
De mogelijke stressvolle gebeurtenissen die militairen meemaken tijdens de
uitzending zijn met een bestaande vragenlijst naar het voorkomen van incidenten
nagegaan. Deze lijst is gebaseerd op de vragenlijst van Johansson (1997) uit haar
UNPROFOR onderzoek en op de in het IFOR-onderzoek gebruikte vragenlijst (Born,
Vogelaar & Soeters, 2000) en bevat negen items (1 = nooit meegemaakt; 4 = bijna
dagelijks meegemaakt)17. De interne consistentie gebaseerd op eerder onderzoek

met deze lijst is redelijk (Cronbach's alpha (a) = .77). De vragenlijst wordt onder
andere door de Afdeling Individuele Hulpverlening (AIH) in samenwerking met de
Afdeling Gedragswetenschappen (GW) gehanteerd in nazorgonderzoeken onder
militairen die zijn teruggekeerd uit het uitzendgebied (Flach & Zijlmans, 1997; Flach
& Zijlmans, 1998; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000). Voor het huidige onderzoek is de
oorspronkelijke vragenlijst aan de situatie aangepast en is er een aantal items eruit
gehaald18 omdat ze niet meer op de situatie in het uitzendgebied van toepassing
waren.

Met een open vraag is verder nagegaan wat de meest stressvolle of meest
belastende gebeurtenis voor de militairen is geweest. Gevraagd is. Wilt u
hieronder beschrijven wat voor u persoonlijk de laatste tijd de meest stressvolle of
belastende (moeilijkste en/of vervelendste) situatie of gebeurtenis is geweest?'
Tijdens de uitzending is niet alleen gevraagd wat zich aan incidenten en stressvolle

17

Bij UNFICYP bevatte deze lijst zes items.
18 De items, die err'Istige stressvolle incidenten weerspiegelden zijn eruit gelaten zoals 'het direct vuur
geven', 'het zien van dode en of gewonden mensen' et cetera.
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en/of belastende gebeurtenissen heeft voorgedaan, maar ook is gevraagd wat de
eerste reactie was van de respondenten. Er is met een open vraag
ge'inventariseerd wat de eerste reactie was op de meest stressvolle of belastende
gebeurtenis. Dit kon worden weergegeven in een aantal steekwoorden. Als
voorbeeld werden daarbij een aantal steekwoorden aangereikt zoals: boos,
verdrietig, opgelucht, blij, et cetera. Respondenten is gevraagd alleen iets in te
vullen indien ze de vorige vraag naar de meest stressvolle of belastende
gebeurtenis positief hadden beantwoord. Bovendien is met een gesloten vraag
nagegaan wat militairen er aan gedaan hebben om met deze gebeurtenis op de
langere termijn om te gaan. Gevraagd is dus naar de toegepaste copingstrategie.
De zes antwoordcategoriean zijn vergelijkbaar met de dimensies van de COPE
vragenlijst en bevatten probleemgerichte oplossingen of emotiegerichte
oplossingen.

Vervolgens is met een gesloten vraag de impact van de gebeurtenis
nagegaan. Gevraagd is in hoeverre de respondenten de ingevulde gebeurtenis als
aangrijpend en bedreigend hebben ervaren (1 = helemaal niet

aangrijpend/bedreigend; 5 = zeer aangrijpend/ bedreigend). Deze vraag naar de
ernst van een meegemaakte gebeurtenis is gebaseerd op een vraag uit het
nazorgonderzoek KL (Flach & Zijlmans, 1998; Zijlmans & Bos-Bakx, 2000).

Omgevingsstressoren
De invloed van de omgevingsstressoren is gemeten met behulp van een
vragenlijst die de arbeidsomstandigheden meet. Deze vragenlijst is overgenomen
uit eerder onderzoek onder uitgezonden militairen (Born, Vogelaar & Soeters,
2000). Met elf items is gevraagd in hoeverre militairen last hadden van koude,
warmte, lawaai en stof, et cetera (1 = helemaal niet; 5 = heel erg). De vragenlijst
heeft een redelijke interne consistentie in het IFOR-onderzoek, namelijk Cronbach's
alpha (a) = .72 (Born, Vogelaar & Soeters, 2000).

Psychosociale stressoren
Tijdens de uitzending zijn vragen gesteld over mogelijke psychosociale
stressoren. Met items als 'Heeft u gelegenheid om contact met het thuisfront te
onderhouden?' en 'Heeft u gelegenheid tot vrijetijdsbesteding?' (1 =
ruimvoldoende; 5 = helemaal niet) is dit theoretische concept nagegaan.

Verder zijn na de uitzending vragen opgenomen over het werk en de vrije
tijd en de uitvoering van de werkzaamheden. Gevraagd is met twee open vragen
met hoeveel collega's men de werkzaamheden heeft uitgevoerd en met hoeveel
collega's de respondenten in de vrije tijd optrokken in het uitzendgebied.

Verder is gevraagd of men tevreden is met de vrijetijdsbesteding (5-
puntsschaal; 1 = zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden). Bovendien zijn vragen
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gesteld over het leven op een militaire base (5-puntsschaal). De militairen is
gevraagd of men zich heeft verveeld, of men zich eenzaam of gelsoleerd hebben
gevoeld, hoeveel privacy men heeft gekregen en of men zich aan collega's hebben
geOrgerd (1 = zeer veel/vaak; 4 = zeer weinig/ nooit). Ook zijn er vragen
geformuleerd over de omgang met de verschillende lokale bevolkingsgroepen,
zoals de Bosnische Serviars, de Moslims, de Bosnische Kroaten en andere
groepen verlopen (1 = zeer prettig; 5 = zeer onprettig en 6 = niet van toepassing)
Deze vragen zijn overgenomen van het IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters,
2000). Tot slot is bij UNFICYP gevraagd hoe de samenwerking met de Britten is
verlopen.

5.5.3 De dynamische variabelen

De dynamische variabelen vallen uiteen in de theoretische variabelen
verwachtingen, cohesie, sociale steun en leiderschap.

De verwachtingen
De theoretische variabele verwachtingen bestaat uit de volgende dimensies:
effectiviteit van de missie, de voorbereiding op de uitzending en de
functievervulling. De verwachtingen zijn op Tl en T3 gemeten. Voor de meting T3
is de verleden tijd gebruikt. Er kan dan niet meer zozeer van verwachtingen
worden gesproken, maar eerder van beoordeling over de effectiviteit van de
missie, voorbereiding op de uitzending en functievervulling. Op deze

manier kan de               Iimpact van de uitzending worden nagegaan.
De dimensie effectiviteit van de uitzending is gemeten met een vragenlijst

die eerder werd ontwikkeld voor het IFOR-onderzoek naar het leven en werken in
Bosni5 (Born, Vogelaar & Soeters, 2000). Deze vragenlijst bevat acht items in de
vorm van stellingen als: Het SFOR/UNFICYP optreden is nuttig', en 'SFOR/UNFICYP
heeft macht in BosniO/Cyprus' (1 = zeer mee oneens; 5 =zeer mee eens). De
oorspronkelijke vragenlijst bevatte 13 items.  Niet alle items waren  op de situatie  in
Bosni6 en in Cyprus van toepassing19. Voor de meting deel 3 (na de uitzending)
zijn alle stellingen in de verleden tijd geplaatst.

Vervolgens is de dimensie voorbereiding op de missie met een 15-taI

stellingen gemeten. Deze stellingen zijn ook overgenomen uit het IFOR onderzoek
naar het werken en leven in BosnW en meten hoe militairen aankijken tegen de
voorbereiding op de uitzending (Born, Vogelaar & Soeters, 2000). Na controle op
bruikbaarheid voor onderzoek bij SFOR en UNFICYP zijn enkele aanpassingen
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gemaakt20 Respondenten konden door middel een 5-puntsschaal aangeven in
hoeverre ze het eens of oneens zijn met deze stellingen (1 = helemaal mee
oneens; 5 = helemaal mee eens). Voor de meting T3 zijn de items in de
verledentijd geplaatst. In deel 3 van de enqudtes is ook een tevredenheidsvraag
over de voorbereiding op de uitzending toegevoegd (1= zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden). De interne consistentie van de stellingen was .78 (Cronbach's alpha)
in het IFOR onderzoek.

De dimensie functievervulling in het uitzendgebied  is  met  15  items  in  de
vorm van steekwoorden gemeten. Respondenten konden op een 4-puntsschaal
aangeven in welke mate ze het steekwoord van toepassing achtten op hun functie
(1 = niet van toepassing, 4 = in zeer grote mate van toepassing). De steekwoorden
zijn onder te verdelen in drie subdimensies. Er is een subdimensie gevaar, waarin

steekwoorden zijn opgenomen als 'gevaarlijk' en 'riskant'. Een tweede subdimensie
is positief. Hierin vallen de steekwoorden 'leuk', 'avontuurlijk'. De derde
subdimensie is negatief. Deze dimensie bevat steekwoorden als 'onverantwoord',
'vervelend' etc. Deze vragenlijst is overgenomen uit het IFOR-onderzoek en kent
een redelijke interne consistentie variarend van Cronbach's alpha = .83 voor de
dimensie positief, Cronbach's alpha = .79 voor de dimensie gevaar tot Cronbach's
alpha = .62 voor de dimensie negatief In deel 3 van de enqudtes is de instructie bij
de steekwoorden in de verleden tijd geplaatst. Bovendien in deel 3 is een extra
vraag toegevoegd, waarmee is nagegaan of de functievervulling overeenkwam met
wat men er van tevoren van verwachtte (1 = komt helemaal overeen; 5 = komt
helemaal niet overeen).

Cohesie
De theoretische variabele cohesie zegt iets over de groepsbinding in de
eenheden. Deze variabele is met Sdn dimensie gemeten, namelijk groepscohesie.
Deze dimensie is zowel voor als na de uitzending gemeten om na te gaan wat de
impact van de totale uitzending is op de groepscohesie. De dimensie
groepscohesie is gemeten met de COHES (Van Orden, 1996). De vragenlijst bevat
19 items en is samengesteld uit een aantal items van de vragenlijst van Dobbins
en Zaccaro (1986) die sociaal-emotionele cohesie meet (8 items) en uit een
selectie  van  11   items  uit de Group Environment Questionnaire (Widmeyer, Brawdley  &
Carron, 1985), die sociaal-emotionele cohesie en taakcohesie meet. De vragenlijst
betreft een 5-puntsschaal (1 = zeer mee oneens -5= zeer mee eens). De

19 De items die specifiek op IFOR gericht waren zijn weggelaten. Tevens is daar waar IFOR stond
SFOR/UNFICYP ingevuld.
20

Bij SFOR-4 en UNFICYP zijn twee stellingen toegevoegd, namelijk 66n over de functiegerichte opleiding
en 6dn over de uitzendgerichte opleiding. Bij UNFICYP zijn twee stellingen toegevoegd over de
voorbereiding op de samenwerking met de Britten.

125



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

vragenlijst heeft een redelijke interne consistentie (Cronbach's alpha (a) varieert
van .65 - .76; Van Orden, 1996).

Sociale steun
Tijdens de uitzending zijn vragen gesteld met betrekking tot de sociale steun die
militairen ervaren. De sociale steun is gemeten met items als 'het praten met
collega's' en 'het begrip krijgen van collega's'. Zowel collega's als leidinggevenden
waren het object van deze vragen. In totaal zijn zes vragen geconstrueerd, ieder
met vijf antwoordcategorie n (1 = zeer veel/altijd; 5 = geen/nooit). De vragen zijn
samengevoegd tot d6n dimensie, namelijk emotionele sociale steun.

Leiderschap
In deel 3 van de enqudtes is gevraagd wat de militairen vonden van het
leiderschap van hun directe leidinggevende. De dimensie transformationeel of
inspirerend leiderschap van de Multitrait Leadership Questionnaire is als meetinstrument
gekozen (MLQ; Den Hartog, Koopman & Van Muijen, 1997). Deze dimensie bestaat
uit 18 stellingen, zoals: 'Mijn leidinggevende fungeert voor mij als voorbeeld', 'Mijn
leidinggevende laat me zien hoe je problemen vanuit nieuwe gezichtspunten kunt
bekijken'. De respondenten konden op een 5-puntsschaal aangeven in hoevere zij
het eens waren met de stellingen (1 = helemaal niet; 5 = vaak). Voor het huidige
onderzoek zijn alle stellingen in de verleden tijd geplaatst. Er zijn voor deze lijst
volgens Den Hartog  (1997) geen officiale normen die bepalen wat een goede of
slechte score, hoge of lage score is. Een onderzoek met de MLQ binnen de
Landmacht leverde een Cronbach's alpha van .94 op (Hoogsteder & Geers, 2000).

5.5.4 Het functioneren

Na terugkeer van de uitzending is er een aantal aspecten gemeten die het
functioneren in de termen van gezondheid, welzijn en prestatie weerspiegelen. In
deze paragraaf worden naast de vragenlijsten voor deze theoretische variabelen
ook overige vragen, die in de enqu&tes zijn opgenomen, besproken. Na de
uitzending is bijvoorbeeld gevraagd naar de uitzendbereidheid en de ideale

uitzendperiode en bovendien is de respondenten gevraagd een beoordeling van de
totale uitzending te geven.

Gezondheid en welzijn
Met een bestaande gevalideerde vragenlijst, namelijk de VOEG (Vragenlijst
Onderzoek Ervaren Gezondheid; Dirken, 1969) is de theoretische variabele

gezondheid benaderd. Deze vragenlijst, een korte versie, bestaat uit 21 items en
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meet de dimensie gezondheidsk/achten en daarmee de stressklachten die mensen
kunnen hebben. De volgende subdimensies zijn te onderkennen: algemene
malaise (4 items), klachten met slapen (1 item), maagklachten (4 items), klachten
op de borst (4 items), klachten aan het bewegingsapparaat (botten en spieren) (2
items), klachten over de bulk (1 item), klachten over ledematen (1 item), klachten
over de ee#ust (2 items) en tot slot k/achten over hoofdp#n (2 items).
Oorspronkelijk wordt elke klacht dichotoom gescoord (1 = ja; 0 = nee). Echter, voor
het huidige onderzoek is een uitbreiding naar vier antwoordcategoriean gemaakt (1
= nooit, 2 = zelden, 3 = nogal eens, 4 = zeer vaak) om de ernst van de klachten te

nuanceren. Tevens zijn kleine aanpassingen in de zinnen aangebracht21. De
gemiddelde VOEG-score (21 items) bedraagt voor Nederlandse werknemers in
administratieve functies 2.0 (SD = 2.7) en voor Nederlandse werknemers in
ambachtelijke - en industridle functies 2.7 (SD = 3.3) (Kompier & Marcelissen,
1990). De test-hertest betrouwbaarheid van de lange versie van de VOEG (53
items) met een tussentijd van drie tot zes maanden is redelijk (Cronbach's alpha
(a) =.67). De VOEG correleert sterk met de tevredenheid van de eigen gezondheid
(r = -.60; N = 258; Temme, 1998). Dit betekent dat de VOEG niet alleen een maat
is voor de beleving van lichamelijke gezondheid, maar ook een indicator is voor het
algemeen (on)welbevinden) (Joosten & Drop, 1987). De VOEG blijkt daarmee een
lijst te zijn die geschikt is om de subjectief ervaren lichamelijke gezondheid te
meten en waarin ook een aantal aspecten van het psychische welbevinden, vooral
depressie, worden meegenomen.

Ook is de dimensie slaapproblemen gemeten met een vijftal items
gebaseerd op de Slaapschaal (SLA) van de Symptom Ckecklist (SCL-90; Derrogatis,
1977, Nederlandse bewerking door Arrindell & Ettema, 1981). Deze items zijn
opgenomen als toevoeging op de VOEG. De VOEG bevat namelijk maar 66n item
met betrekking tot slaapproblemen. De betrouwbaarheid en validiteit van de gehele
SCL-90 zijn goed (Arrindell & Ettema, 1981). In het IFOR-onderzoek werd een
betrouwbaarheid van .78 gevonden voor de Slaapschaal van de SCL-90 (Born,
Vogelaar & Soeters, 2000).

Met de Nederlandse versie van de Profile of Moods vragenlijst (POMS; McNair,
1981; Nederlandse korte versie door Wald & Mellenberg, 1990) is gemeten welke
psychosomatische klachten respondenten ervaren tijdens de uitzending. Deze
vragenlijst bevat steekwoorden die zowel negatieve als positieve stemmingen
weergeven. Gevraagd werd hoe de respondenten zich de afgelopen dagen hebben
gevoeld of nog voelen. In totaal worden vijf dimensies onderscheiden met in totaal
32 items: boosheid (7 items), gespannenheid (6 items), vermoeidheid (6 items),

21 De woorden "weleens", 'vaak" etc zijn uit de items verwijderd, omdat zij een suggestieve werking
kunnen hebben. Dit is ondervangen door de items neutraal te formuleren en de antwoordmogelijkheden
uit te breiden van 2 naar 4 antwoordmogelijkheden.
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levendigheid (5 items) en depressie (8 items). Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 zijn deze 32
items met acht buffer items aangevuld, die positieve stemmingen aangeven22. De

betrouwbaarheid van de vijf schalen varieert van .78 voor depressie tot .96 voor
vermoeidheid (De Vries, 1996).

De theoretische variabelen gezondheid en welzijn zijn

geoperationaliseerd met een drietal items over de algehele stemming, het gevoel
en de algehele gezondheid. De respondenten konden hier op een 5-puntsschaal
aangeven in hoeverre ze positief waren gestemd, in hoeverre ze zich goed voelden
en in hoeverre ze hun totale fysieke en mentale gezondheid beoordeelden (1 =
zeer goed; 5 = zeer slecht). In deel 3 van de enqu6tes is een tevredenheidsvraag
toegevoegd over de gezondheid van de militairen (1 = zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden). Bovendien is gevraagd of men zich alweer heeft aangepast aan de
situatie thuis (1 = ja helemaal; 5 = nee, helemaal niet).

Tijdens en na de uitzending zijn ook enkele vragen gesteld over het
rookgedrag, het aantal ziekmeldingen en het doktersbezoek, de klachten en tot slot

het slaapgedrag. Deze vragen hebben doorgaans een 5-puntsschaal, behalve de
hoeveelheid ziekteverzuim en het aantal doktersbezoeken. Dit zijn open vragen.

Prestatie
Om de theoretische variabele prestatie te operationaliseren zijn drie vragen
geconstrueerd, die samen de dimensie uitvoering van de taken betreffen. Conform
het IFOR-onderzoek is gevraagd naar de mening van de respondenten over de
uitvoerbaarheid van de taken (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht). Allereerst is de
respondenten gevraagd in hoeverre SFOR de taken goed heeft volbracht.
Daarnaast is gevraagd in hoeverre de eenheid de taken goed heeft volbracht en in
hoeverre men tevreden was over de uitvoering van de eigen werkzaamheden. Alle
vragen hadden 5-antwoordcategorie5n (1 = zeer goed / zeer tevreden; 5 = zeer
slecht / zeer ontevreden).

5.5.5 Oordeel uitzending en overige vragen

In het derde enqu&teboekje is een aantal vragen gesteld naar de globale mening
van de respondenten over de totale uitzending. Gevraagd is of de respondenten de
uitzending over het algemeen zinvol hebben gevonden, wat ze van de duur van de
uitzending vonden en hoe ze de verlofperiode beoordeelden. Tevens is met negen

22 De buffer-items die positieve stemmingen weergeven, zijn na verwerking van de data van SFOR-3
toegevoegd in de vragenlijst voor SFOR-4 en UNFICYP-1, omdat SFOR-3 respondenten aangaven het idee
te hebben dat de vragenlijst over het algemeen meer negatieve stemmingen dan positieve stemmingen
bevatte.
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items in de vorm van stellingen als "lk heb er veel vriendschappen aan
overgehouden" nagegaan hoe militairen over het algemeen terugkijken op de
uitzending (5-puntsschaal:1 = helemaal me eens; 5 = helemaal mee oneens). Deze
vragen waren gebaseerd op de vragen uit het nazorgonderzoek (Zijlmans & Bos-
Bakx, 2000). De respondenten is ook gevraagd naar de uitzendbereidheid met het
item: 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' (1 = ja; 2 = nee; 3 = weet niet ).

Verder hadden respondenten de mogelijkheid om opmerkingen te maken
over de uitzending en/of over de vragenlijsten. In het laatste enqu6teboekje kon op
een aparte pagina aangeven worden of men een verslag met de eerste resultaten
van de vragenlijsten wenste te ontvangen. Deze verslagen zijn gedurende het
onderzoek aan de respondenten verstuurd.

Ten slotte wordt in de onderstaande Tabel een overzicht gegeven van de
gebruikte vragenlijsten en de gevonden Cronbach's alpha's.

Tabel 5-3: Overzicht van de bestaande vragenlijsten, de dimensies en de gevonden Cronbach's
alpha's.
Bestaande vragenlijst dimensie Cronbach's alpha
Five Factor Personality Inventory (FFPI, autonomie 54

Hendriks,1997) extraversie .73

mildheid .70

ordelijkheid .70

emotionele stabiliteit .68

Self-Esteem Scale (SES, Rosenburg, 1965, zelfwaardering varieert van .77- .88
Nederlandse bewerking door De Vries & Op
den Buijs, 1994)
Inspanningsschaal van Andriessen (1972), inteme oridntatie 62

gebaseerd op Locus of Control (Rotter (1966)
COPE (Van Heck & De Vries, 1994) afleiding zoeken .45

gedragsmatig afstand zoeken .63

religie .92

IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters, kenmerken van het werk in het varieert van .68 - .77
2000).
Module Taakeisen uit de Toetsingslijst Mens taakbelasting .48

& Organisatie (TOMO; Van Orden & Gaillard,
1994, Van Orden, Gaillard & Langefeld,
1997).
UNPROFOR-onderzoek (Johansson, 1997) stressvolle gebeurtenissen 77
en IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar &
Soeters, 2000)
IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters, arbeidsomstandigheden 72
2000)

IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters, verwachtingen over de .78

2000) voorbereiding

Functievervulling, IFOR-onderzoek (Born, positief .83

Vogelaar & Soeters, 2000). gevaar .79

negatief .62

COHES (Van Orden, 1996) cohesie varieert van .65 - .76
Mulltitrait Leadership Questionnaire (MLQ; Den transformationeel of 94

Hartog, Koopman & Van Muijen, 1997). inspirerend leiderschap
VOEG (Vragenlijst Onderzoek Ervaren gezondheidsklachten 67

Gezondheid; Dirken, 1969)
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Vervolg Tabel 5-3
Symptom Checklist (SCL-90, Derrogatis, slaapproblemen .78

1977, Nederlandse bewerking door Arrindell &
Ettema, 1981).
Profile Of Moods Scale (POMS; McNair et al., boosheid, gespannenheid, varieert van .78 voor
1981; Nederlandse korte versie door Wald & vermoeidheid, levendigheid, depressie tot .96
Mellenberg, 1990) depressie voor vermoeidheid

5.6 Interviews

Als aanvulling op de kwantitatieve gegevens en om enige verdieping daarin aan te
kunnen brengen, zijn interviews gehouden met uitgezonden militairen. Deze
interviews vonden binnen een half jaar na terugkeer plaats.

In  totaal  zijn  er  met 26 SFOR-3 militairen,  met 38 SFOR-4 militairen  en  15
UNFICYP-1 militairen die doorgaans in rang variearden van soldaat tot en met
luitenant interviews gehouden in Nederland en in Seedorf. Er waren vijf23

interviewers betrokken bij de SFOR-3 interviews. Bij de UNFICYP-militairen zijn door
drie interviewers interviews afgenomen en bij SFOR-4 zijn 38 interviews afgenomen
door 66n interviewer. Bij SFOR-4 was er gelegenheid om interviews ter plekke in het
uitzendgebied af te nemen. De interviews zijn bij dezelfde doelgroep afgenomen
als de enqu&tes. De geinterviewde respondenten hadden overigens niet altijd de
vragenlijsten ingevuld.

Bij de interviews is uitgegaan van een exploratieve, zo open mogelijke
aanpak. De geinterviewde personen vertellen hun verhaal op basis van de
volgende categorieOn van probleemsituaties: onvrede over de missie, de
taakinhoud, de onderlinge samenwerking, de relaties met de bevolking, en
gevaarlijke situaties (Vogelaar , 1997). Elk interview kent dezelfde opbouw. De
interviewers zijn eerst ingegaan op de taken en functie van de militair op de locatie
waar hij of zij verbleef en op bijzonderheden van de missie. Daarna is op elk van
de genoemde categorie6n van probleemsituaties nader ingegaan met de volgende
vier vragen: 'In hoeverre is er sprake van een probleem in de desbetreffende
categorie?'; 'Hoe heeft dat probleem zich gemanifesteerd?'; 'Hoe is het probleem
aangepakt en wat is de rol van de leiding daarin geweest?'; 'Wat zijn de
kenmerken van een goede leidinggevende tijdens de uitzending?'. In Bijlage
Hoofdstuk 5 C wordt een overzicht gegeven van het interviewscript.

Bij de interviews is steeds benadrukt dat het niet ging om de personen die
iets goed of fout hadden gedaan, maar om de lessen die uit het optreden in
verschillende situaties te leren zijn. De interviews zijn met toestemming van de
geTnterviewde militairen opgenomen met een bandrecorder.

23

Ook militairen in de rang van majoor (compagniescommandanten) en luitenant-kolonel
(bataljonscommandanten) zijn ge'interviewd om meer te weten te komen over het leiderschap.
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5.7 Kwaliteitsaspecten

De begrippen betrouwbaarheid, validiteit en generalisatie hangen met elkaar
samen. Onderzoeksgegevens kunnen niet gegeneraliseerd worden indien het
onderzoek niet betrouwbaar en valide gemeten is. Variabelen zijn niet valide
wanneer de betrouwbaarheid te wensen over laat. Omgekeerd kan zo niet
geredeneerd worden. Als de gegevensverzameling betrouwbaar is uitgevoerd, wil
nog niet zeggen dat het ook valide is. Voor generaliseerbaarheid zijn validiteit en
betrouwbaarheid beiden een voorwaarde, maar het is geen garantie voor
generaliseerbaarheid. Wat verstaan we nu precies onder de begrippen validiteit,
betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid?

5.7.1 Validiteit

Validiteit heeft te maken met systematische fouten. Bij systematische fouten is er
een afwijking van de werkelijke waarde van een variabele in vergelijking met de
geobserveerde variabele. De concrete vragen die aan respondenten worden
gesteld moeten een goede afspiegeling zijn van de meer abstracte theoretische
variabelen in het conceptuele model. Ook wei wordt gezegd: "Wordt datgene wat je
beoogt te meten met een meetinstrument ook daadwerkelijk gemeten?" (Janssens,
1989; Baarda & De Goede, 2001). Validiteit heeft dus te maken met de
operationalisatie van begrippen. De validiteit wordt aangetast door een foutieve
operationalisering, omdat bijvoorbeeld verkeerde empirische verschijnselen of
irrelevante verschijnselen worden aangewezen als indicatoren voor de theoretische
variabele. Het is dan ook belangrijk dat de empirische verschijnselen een goede
afspiegeling vormen van de te meten variabele. Ook de gekozen dimensies in de
operationalisering moeten relevant zijn voor de te meten variabele.

Validiteit kan met een aantal validatiemethoden worden nagegaan. In de
eerste plaats moeten de indicatoren en de vragen een goede afspiegeling zijn van
de te meten theoretische variabele. Dit kan bereikt worden door een bezinning op
en verheldering van de betekenis van begrippen, het doordacht kiezen van
indicatoren en het beoordelen van de wijze waarop verschillende indicatoren
worden samengevoegd. Dit alles kan bereikt worden door overleg met experts en
deskundigen op het betreffende onderzoeksterrein. Er wordt dan gesproken van
begripsvaliditeit. Tevens staat het begrip zelf centraal en maakt het onderdeel uit
van een groter theoretisch kader. Er kunnen op deze manier voorspellingen
gedaan worden hoe het begrip samenhangt met andere variabelen. Hoe beter de
voorspellingen kloppen, des te sterker is de begripsvaliditeit. Daarnaast kan gelet
worden op de criteriumvaliditeit. Dit wil zeggen dat een meetinstrument als valide
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wordt beschouwd als het samenhangt met een extern criterium (bijvoorbeeld een
ander meetinstrument). Dit externe criterium kan in het verleden of het heden
liggen. Een voorbeeld is het maken van predicties over schoolprestaties op basis
van een intelligentietest. Men kan een bepaalde mate van samenhang uitdrukken
in een getal tussen  0  en  1. Hoe dichter dit getal  ligt  bij  1,  des te sterker  de
samenhang.

In het huidige onderzoek is de validiteit gegarandeerd doordat er
doorgaans bestaande vragenlijsten zijn gekozen die al getest zijn op validiteit. De
vragenlijsten zijn te beschouwen als indicatoren om de te meten theoretische
variabelen te benaderen. Dit is tevens in overleg met deskundigen gedaan. Soms
zijn aanpassingen gemaakt in de itemformuleringen om ze begrijpelijk te maken
voor de doelgroep. Van de bestaande vragenlijsten (zoals de FFPI en de VOEG
bijvoorbeeld) is bekend dat ze samenhangen met vergelijkbare begrippen uit een
groter theoretisch kader. Daar waar geen vragenlijsten voor handen waren is
gekozen voor de juiste indicatoren en zijn vragen geformuleerd die de theoretische
variabele zo goed mogelijk benaderen. Ook is bij de constructie van vragen
getracht zo neutraal mogelijk en zo ondubbelzinnig mogelijk te zijn in de
formulering (Janssens, 1989).

Voor de interviews geldt ook dat er kans is op systematische fouten. Deze
kunnen veroorzaakt worden door communicatiebarridres en perceptieverstoring
(Segers, 1999). Onder communicatiebarri6res worden de remmingen in de
communicatie tussen interviewer en respondent bedoeld. Het kan zijn dat de
respondent niet gemotiveerd is om informatie te verstrekken omdat het doel van
het gesprek strijdig is met zijn eigen doelen. Het kan ook zijn dat informatie niet            
meer aanwezig is, doordat het is verdrongen of niet meer herinnerd kan worden of
dat een respondent zich bedreigd voelt in zijn ego. Perceptieverstoringen hebben
te maken met houdingen en verwachtingen van de respondent in relatie met het
beeld dat de respondenten van de interviewer heeft. Ook opvattingen, houdingen
en normen, zoals de respondenten die verwacht bij de categorie waarin hij de
interviewer heeft geplaatst, kunnen een rol spelen. Zo kan een respondent geneigd
zijn steeds "ja" te zeggen op alle vragen.

Ook de achtergrondkenmerken van de respondenten kunnen een rol
spelen, zodat een respondent zich in bepaalde situaties extremer uit en in andere
situaties wat gematigder. Meetfouten kunnen ook te maken hebben met de
eigenschappen en het optreden van de interviewer. Deze brengt zijn eigen
achtergrond mee en is geneigd te reageren volgens een spiegelbeeld
mechanisme. Ook selectief luisteren valt hieronder, zeker als de interviewer na een
aantal gesprekken al weet wat respondenten gaan antwoorden. De interviewer kan
de motivatie van de respondenten bei'nvloeden of mensen in een richting duwen en
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onbedoelde hints geven bij het doorvragen, waardoor de respondent een
vertekend antwoord geeft.

In het huidige onderzoek is getracht met een semi-gestructureerd interview
en een goede briefing aan de interviewers deze interviewfouten te voorkomen.
Overigens waren alle interviewers bekend met de technieken van het afnemen van
interviews. Soms is met twee interviewers ge'interviewd, zodat de een kon noteren
en de ander kon vragen. De respondenten zijn op hun eigen kazerne ondervraagd
in een rustige kamer en de doelstelling van het onderzoek werd ze van te voren
duidelijk gemaakt. De vragen waren open en de interviewers waren bekend met
doorvraagtechnieken.

5.7.2 Betrouwbaarheid

Onsystematische fouten of toevallige fouten hoeven niet de validiteit te bedreigen,
maar hebben weI invloed op de betrouwbaarheid. Het gaat dan om toevallige
afwijkingen in het meetresultaat. Over het algemeen wordt verondersteld dat als de
steekproef maar groot genoeg is dat de onsystematische fouten elkaar opheffen.
Een meetinstrument wordt betrouwbaar genoemd indien het bij herhaalde
toepassing op dezelfde onveranderde elementen dezelfde waarde van de
variabele als meetresultaat oplevert (Segers, 1999). Het bepalen van
betrouwbaarheid van een instrument gebeurt meestal in een vooronderzoek. Indien
er een meetinstrument wordt gebruikt waarvan de betrouwbaarheid al door
anderen is vastgesteld (bij bestaande schalen), dan hoeft er geen vooronderzoek
naar betrouwbaarheid gedaan te worden. Indien dit niet het geval is, zijn er
manieren om de betrouwbaarheid vast te stellen voor meetinstrumenten. De test-
hertest methode, waarbij een meting met een bepaald meetinstrument herhaald
wordt op een ander tijdstip, is een manier. Indien de correlatie tussen de
somscores van de twee metingen hoog is, mag gesproken worden van een
betrouwbaar instrument.

Een andere manier om betrouwbaarheid te achterhalen is met de methode
van inteme consistentie. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat er samenhang is
tussen de vragen van een vragenlijst. Hoe hoger de overeenstemming des te
groter de interne consistentie. Hierbij wordt een coafficiant, namelijk Cronbach's
alpha vastgesteld. Deze coafficiant geeft aan hoe goed de afzonderlijke vragen
met elkaar samenhangen of met elkaar overeenkomen. Cronbach's alpha kan
maximaal 1.00 worden. Vanaf een hoogte  van .70 wordt gesproken  van  een
betrouwbaar (intern consistent) instrument (Janssens,1989). Indien een instrument
niet betrouwbaar blijkt te zijn, moet voorzichtigheid worden betracht met het
trekken van conclusies.
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In het huidige onderzoek is doorgaans gewerkt met bestaande vragenlijsten die
reeds getest zijn op betrouwbaarheid. De Cronbach's alpha's zijn ook bekend en
zijn beschreven bij de inhoud van de enqu6tes. Tevens is de interne consistentie
van de afgenomen vragenlijsten achteraf nog eens berekend met behulp van
Cronbach's alpha.

Verder is bij de interviews rekening gehouden met de intersubjectiviteit van
de interviewers. Er is gewerkt met een gedeeltelijk gestructureerd interviewschema
en de interviewers zijn van tevoren gebrieft over het afnemen van het interview.
Alle interviews zijn met een bandrecorder opgenomen en door de interviewers zelf
uitgewerkt. Er is gewerkt met terugkoppeling van de gegevens en memberchecks

voor de interviews die met de commandanten zijn gehouden. Op deze manier werd
voorkomen dat er vertekening plaatsvond in de interpretatie van de gegevens door
toevallige factoren.

5.7.3 Generaliseerbaarheid

Zoals al beschreven zijn betrouwbaarheid en validiteit voorwaarden voor
generalisatie. Generalisatie heeft te maken met de reikwijdte van de conclusies. De
steekproef speelt daar een rol bij. Is er duidelijk sprake van een zuivere steekproef
uit een grotere populatie, dan kan er gegeneraliseerd worden naar de populatie
waaruit de steekproef is getrokken (Segers, 1999; Baarda en de Goede, 2001). In
dat kader zouden de missies SFOR en UNFICYP als een steekproef beschouwd
kunnen worden van alle mogelijke uitzendingen die plaatsvinden binnen defensie.
Het gaat echter om specifieke uitzendsituaties, waarbij elke uitzending zijn eigen
kenmerken heeft wat betreft de bijvoorbeeld de gevechtsintensiteit, de cultuur van
het land en het klimaat. Daarbij zijn in het huidige onderzoek alle mogelijke
gevechtseenheden benaderd om een zo groot mogelijke groep respondenten te
verwerven. Er is dus eigenlijk sprake van een niet-aselecte steekproef of duidelijke
populatie-afbakening.

Er is genoegen genomen met die uitzendingen en die eenheden die op dat
moment zich aandienden (via de OTAS). Dit leidt tot een hoge interne validiteit en
een lage externe validiteit. De conclusies kunnen eigenlijk niet zomaar
gegeneraliseerd worden. Toch worden onderzoeken vaak op deze wijze
uitgevoerd, omdat onderzoekers geYnteresseerd zijn in het aantonen van bepaalde
samenhangen tussen variabelen. Het aantonen van relaties staat dan centraal
(Janssens, 1989). De beschrijvende resultaten van het huidige onderzoek
beperken zich tot vergelijkbare uitzendingen en situaties, zoals de uitzendingen die
nu nog in BosnE plaatsvinden. De gevonden relaties tussen variabelen kunnen
voor toekomstige uitzendingen ook betekenis hebben.
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5.8      Respons op de enqu6tes

In deze paragraaf wordt eerst de positieve respons besproken. Daarna wordt
uiteengezet hoeveel cases er overblijven wanneer de meetmomenten als
herhaalde metingen worden beschouwd. Tevens wordt uiteengezet wat er onder
non-respons wordt verstaan en worden mogelijke oorzaken hiervoor aangegeven.

5.8.1 Positieve respons

Bij SFOR-3 zijn in totaal 550 enqu&tes naar de contactpersoon gestuurd. Uiteindelijk
zijn op elk meetmoment 447 enqu tes verspreid door   18
pelotonscommandanten.24 Bij SFOR-4 zijn er 750 enqudtes op voorhand naar de
contactpersonen gestuurd en uiteindelijk zijn er steeds 600 daadwerkelijk verspreid
onder 23 commandanten25. Bij UNFICYP-1 en UNFICYP-2 zijn steeds 100 enqu6tes
gestuurd naar de contactpersonen en voor UNFICYP-1 zijn er 97 daadwerkelijk
verspreid. Bij UNFICYP-2 waren dat 100 exemplaren. Bij de verzending van het
aantal vragenlijsten is uitgegaan van de in de Organisatie Tabel en Autorisatie
Staat (OTAS) vermelde personeelsbezetting. Het aantal toegestuurde
enqu6teformulieren op basis van de OTAS bleek niet altijd te corresponderen met
het werkelijke aantal militairen in de betreffende eenheid. Sommige eenheden
ontvingen te veel enqu&teformulieren en anderen kwamen juist enqu tes tekort.
Deels was dit te wijten aan tussentijdse mutaties in het personeelsbestand. Niet
alle functies van de OTAS bleken te zijn ingevuld en soms waren er op het laatste
moment nog verschuivingen doorgevoerd. Tussen de verzending van de eerste
enqudteformulieren en de inventarisatie van de bezetting van de eenheden zat
namelijk een periode van enkele weken. Voor de berekening van de respons is
daarom uitgegaan van het werkelijke aantal verspreide vragenlijsten en de goed en
bruikbaar ingevulde en geretourneerde enqu&teformulieren. In dit geval spreken
we van "positieve respons".

Naast de positieve respons is er ook sprake van negatieve respons. Dit
betekent dat geretourneerde enqu tes niet zijn ingevuld of onbetrouwbaar 6 zijn
ingevuld. Deze vragenlijsten zijn niet in het databestand van dit onderzoek
opgenomen. In Tabel 5-4 is de positieve respons voor de verschillende missies per

24 Deelnemende pelotons: 4 tankpelotons, 1 pantserinfanteriepeloton, 3 verkenningspelotons, 2 pelotons
van de afdeling rijdende artillerie, 5 pelotons van de pantsergeniecompagnie, 1 herstelpeloton , 1
feloton explosieve opruimingsdienst en 1 logistieke eenheid.
5 Bij SFOR-4 zijn de vragenlijsten verspreid onder vergelijkbare eenheden als bij SFOR-3, zonder een

logistieke eenheid, maar met uitbreiding van: de Staf Staf Verzorging en Ondersteuningseenheid, de
Geneeskundige eenheid, en de secties Sl tot en met S6.
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meetmoment weergegeven. De tabel laat zien dat positieve respons bij SFOR-3 en

4 op de eerste meting iets meer dan 50%. Bij UNFICYP-1 ligt de respons met 75%
aanzienlijk hoger. De daaropvolgende metingen (T2b en T2c) is de respons iets
afgenomen bij SFOR-3 en 4. Bij UNFICYP-1 neemt deze juist iets toe. Bij alle
uitzendingen zien we dat de respons na terugkeer over het algemeen aanzienlijk is
gedaald. In Paragraaf 5.8.4 wordt op mogelijke oorzaken van de non-respons
ingegaan.

De tabel laat verder zien dat bij UNFICYP-2 de respons in vergelijking met de
andere uitzendingen drastisch lager is op elk meetmoment en zelfs extreem is
gedaald op T3. De respons is in het begin lager omdat niet alle drie de pelotons
reageerden op de eerste vragenlijst. Vervolgens neemt de respons op T2b en T2c
verder af omdat er op dat moment een nog onduidelijk incident heeft
plaatsgevonden27 Een commandant van UNFICYP-2 benaderde de onderzoeker
met het verzoek geen vragenlijsten meer te verspreiden omdat het onderzoek ter
plekke naar het incident nog in volle gang was. Het beantwoorden van de
vragenlijsten zou dan niet meer objectief gebeuren, omdat het incident de
beantwoording van de vragenlijsten teveel zou beinvioeden. Het verzoek werd
gerespecteerd. De vragenlijsten die wei ingevuld werden geretourneerd, zijn met
grote voorzichtigheid behandeld. Uiteindelijk is op grond van het incident en de
afgenomen respons besloten de vragenlijsten van UNFICYP-2 niet verder te
analyseren.

Over het algemeen kan gesteld worden dat in vergelijking met andere
onderzoeken een respons van gemiddeld 50% op de eerste vragenlijst niet
tegenvallend is. In het onderzoek bij IFOR (Born, Vogelaar & Soeters, 2000) werd
een respons van ongeveer 62% vari5rend tot 72% gevonden. Het huidige
onderzoek bestond echter uit meer meetmomenten in vergelijking met het IFOR
onderzoek, dat slechts drie metingen kende (Born, Vogelaar & Soeters, 2000). Bij
het nazorgonderzoek van IFOR-2, SFOR-1 en SFOR-2 werden relatief lagere
responscijfers gevonden, namelijk 46%, 42.2% en 48.4 % (Flach & Zijlmans, 1998;
Zijlmans & Bos-Bakx, 2000). Het nazorgonderzoek onder Klu-militairen, die
uitgezonden zijn geweest tussen  1996 -2000 leverde een respons  op  van  37%
(Harsveld, 2001). De respons die het nazorgonderzoek van het AIH na 9 maanden
bij SFOR-3 en SFOR-4 en UNFICYP opleverde, laat ook relatief lage responscijfers
zien in vergelijking met het huidige onderzoek, namelijk 37% (SFOR-3), 33% (SFOR-
4) en tot slot 36% voor UNFICYP-l. Bij het interpreteren van deze gegevens moet
natuurlijk enige voorzichtigheid worden betracht, want het gaat weI om dezelfde

26 Met onbetrouwbaar wordt hier bedoeld: men heeft dun de eerste pagina ingevuld, of het
enqu&teformulier is niet serieus ingevuld.
27

Op het moment van het onderzoek was het niet duidelijk wat voor een incident het betrof.

136



OPZET VAN HET ONDERZOEK

uitzendingen, maar niet om dezelfde meetmomenten en niet om exact dezelfde

respondenten (Zijlmans & Van Kuijk, 2003).

Tabel 5-4: De respons per meetmoment per missie
% bruikbare vragenlijsten SFOR-3 SFOR4 UNFICYP-1 UNFICYP-2 Totaal

Aantal vragenlijsten 550 750 100 100 1500

verzonden
Aantal vragenlijsten uitgezet 447 600      97 100 1244

Percentage positieve
respons %
Tl                        55       56       75          46          56

T2a                      56       -        -            -            20

T2b                      47       45       79          22          47

T2c                      50       51       82          36          52

T3                       36       27       61          6           31

Noot: Tl= meting v66r/begin uitzending; T2a = maand na aankomst; T2b = halverwege de uitzending;
T2c= maand voor terugkeer; T3 = een maand na terugkeer.

5.8.2   Respons bij herhaalde metingen

Naast de respons op de verschillende meetmomenten is ook gekeken naar de
respons als de meetmomenten als herhaalde metingen beschouwd worden. De
match van de meetmomenten vond plaats met de registratienummers die in elke
enqu&te gevraagd werden. Na de match van de meetmomenten zijn de
registratienummers verwijderd uit de bestanden. In Tabel 5-5 wordt het aantal
cases bij herhaalde metingen weergegeven. Omdat de gegevens van UNFICYP-2

niet verder zijn geanalyseerd in het onderzoek, worden de gegevens van deze
militairen in het vervolg niet meer weergegeven. De tabel laat zien dat wanneer de
meetmomenten als herhaalde metingen worden beschouwd, de respons daalt. De
negatieve respons neemt toe. Militairen vulden namelijk niet altijd op alle
meetmomenten een enquete in omdat ze met verlof waren, of omdat ze
onderzoeksmoe waren, of omdat het vanwege drukke werkzaamheden niet
uitkwam om op dat moment een vragenlijst in te vullen. Verder heeft een groep
militairen niet elk meetmoment het registratienummer ingevuld vanwege privacy
redenen, of omdat ze het gewoon vergaten in te vullen.

Als wordt uitgegaan  van het aantal verspreide vragenlijsten  op  Tl,  de
voormeting, en deze voormeting wordt gekoppeld aan de nameting, dan valt op dat
dan  slechts  22%  van de cases overblijft bij SFOR-3. Bij SFOR-4  is  dit   13%.   Bij

UNFICYP-1 ligt dit percentage hoger (47%), omdat ook de respons op de Tl en T3
relatief hoger was. De metingen Tl en T3 zijn ook gematcht met een tussenmeting,
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omdat er bij deze koppeling nog een redelijk aantal cases over blijven om
uitspraken te kunnen doen over de relaties tussen variabelen die vooraf,
tussentijds en achteraf gemeten zijn. Als gelet wordt op de tussenmetingen, valt op
dat bij SFOR-3 het hoogste percentage cases overblijft als Tl met T2b en T3 als
herhaalde metingen worden beschouwd. Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 valt op dat vooral
de koppeling Tl, T2c en T3 het hoogste percentage overgebleven cases laat zien
(respectievelijk 10% en 45%).

Bovendien kunnen ook de tussenmetingen (T2b en T2c) als herhaalde
metingen beschouwd worden om na te gaan welke veranderingen er tijdens een
uitzending optreden. De herhaling van de tussenmetingen T2b en T2c laat
percentages zien die vari ren van 15% (SFOR-4), 28% (SFOR-3  )  tot 55% respons
bij UNFICYP-1.

Bij de beschrijving van de resultaten is vervolgens in eerste instantie
gekozen om de resultaten per missie apart te beschrijven. Eerst worden de
metingen op Tl en T3 en hun match beschreven. Zo kan de invloed van de hele
uitzending gemeten worden. De gegevens van T3 kunnen op deze manier namelijk
getoetst worden op significante verschillen met Tl.

Tijdens het uitvoeren van de analyses zijn ook de drie uitzendingen bij
elkaar opgeteld en is er 66n groot databestand van gemaakt. Deze methode levert
meer cases op om zinvolle uitspraken over te doen. De match van Tl met T2c en
T3 levert in dat geval het grootste aantal cases op.

Tabel 5-5: Herhaalde metingen bij SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1.

Aantal en percentage gemachte cases biJ herhaalde metingen

Herhaalde SFOR-3 SFOR4 UNFICYP-1 Totaal

metingen N =447 N = 600 N = 97 N = 1144
Tl T3 97 (22%) 75 (13%) 46 (47%) 218 (19%)
T1 T2a T2b T2c T3 42 ( 9%)                 -                                                          42 (4%)
T1 T2b T2c T3 54 (12%) 38 (6%) 37 (38%) 129 (11%)
Tl T2b T3 70 (16%) 44 (7%) 38 (39%) 152 (13%)
Tl T2c T3 58 (13%) 60 (10%) 44 (45%) 162 (14%)
T2a T2b T2c 117 (26%)             -                                                      117 (10%)
T2b T2c 126 (28%) 91 (15%) 53 (55%) 270 (24%)
T2a T2c 159 (36%)             -                                                      159 (14%)
T1 T2a T2c T3 43 (9%)                -                                                      43 (4%)
Tl T2b T2c 73 (16%) 91 (15%) 53 (55%) 217 (19%)

Noot:  Tl = meting v66r/begin uitzending;  T2a = maand na aankomst;  T2b = halverwege  de uitzending;
T2c= maand voor terugkeer; T3 = een maand na terugkeer.

138



OPZET VAN HET ONDERZOEK

5.8.3 Non-respons

Naast de positieve en negatieve respons is er nog een percentage non-respons in
het huidige onderzoek. Dit is de groep militairen die niets van zich hebben laten
horen. Deze groep bestaat enerzijds uit militairen die wei de vragenlijsten hebben
ontvangen, maar niet hebben ingevuld en geretourneerd. Anderzijds bevat de non-
respons groep militairen die geen vragenlijst hebben ontvangen. Non-respons is
dus eigenlijk de som van non-bereidwilligheid en onbereikbaarheid. Non-respons
komt doorgaans veelvuldig voor in onderzoeken. Over het algemeen ligt het non-
respons percentage in Nederlandse onderzoeken zo rond de 30% tot 50%.
Eenderde deel daarvan wordt veroorzaakt door de onbereikbaarheid van
deelnemers (onvindbaar, tijdelijk niet bereikbaar, of niet in staat om te antwoorden)
en tweederde deel door de non-bereidwilligheid van deelnemers (tijdelijke of
permanente weigering van deelname) (Bos-Bakx & Zijlmans, 1996). De non-
respons is doorgaans het grootst bij schriftelijke enqu6tes, namelijk ruim 26%. Bij
face-to-face enqu&tes en bij telefonische enqu&tes is het lager (respectievelijk 20%
en 22%).

Non-respons is dus niet een specifiek verschijnsel in het huidige
onderzoek. Ook de nazorgonderzoeken die bij de Nederlandse krijgsmacht zijn
afgenomen kennen een relatief hoog percentage non-respons. Het onderzoek van
Bramsen, Dirkzwager en Van der Ploeg (1997) bij KL-militairen kende een non-
respons van 54%. Het Post-Cambodja Klachten onderzoek kende een non-
respons van 30%. Hierbij werden maatregelen getroffen zoals een
vooraankondiging en een cadeaubon. Het gezondheidsonderzoek van Mulder en
Reijneveld (1999) kende een non-respons van 40%. In het huidige onderzoek is
een vooraankondiging gedaan door de betreffende pelotonscommandanten op de
hoogte te stellen van het te houden onderzoek.

Naast vooraankondigingen en cadeaubonnen is het sturen van
herinneringsbrieven een mogelijke aanpak. In het nazorgonderzoek KL gebeurt dit
na een paar weken. Ook is een telefonische nabelronde daar aan de orde. Dit is
echter een tijdrovende en dure bezigheid. In het huidige onderzoek waren

herinneringsbrieven en nabelrondes geen optie. Het sturen van

herinneringsbrieven zou te lang hebben geduurd. Mogelijk zouden de brieven
hebben ge'interfereerd met de volgende vragenlijst in het onderzoek. Nabellen met
respondenten was ook geen optie. De contactpersonen die vanuit Bosnia contact
hielden, werden aangespoord om zo veel mogelijk te letten op het feit dat
commandanten de vragenlijsten inleverden.
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5.8.4 Oorzaken non-respons

In een overkoepelend non-respons onderzoek van Bos-Bakx & Zijlmans (1999),
komen enkele redenen naar voren waarom militairen de nazorgvragenlijsten niet
invullen. De belangrijkste zijn: 'ik heb de uitzending goed verwerkt', 'ik heb geen
vragenlijst ontvangen', 'de periode tussen de uitzending en vragenlijst is te lang' en
'de vragenlijst is te lang'.

Het huidige onderzoek kent geen non-respons onderzoek vanwege
organisatorische redenen. Toch hebben redenen als "ik heb geen vragenlijst
ontvangen" en "de vragenlijst is te lang" mogelijk een rol gespeeld in het huidige
onderzoek. Deze redenen werden namelijk door respondenten opgemerkt in de
enqu&tes en tijdens de interviews.

Voor de reden "geen vragenlijst ontvangen" zijn twee oorzaken denkbaar.
De verspreiding op afstand kan gestopt zijn bij de post of de contactpersonen,
zodat de commandanten geen pakket met vragenlijsten hebben ontvangen. Ook is
het mogelijk dat pelotonscommandanten de pakketten met vragenlijsten niet
hebben verspreid in hun eenheid. Tijdens het afnemen van interviews ter plekke is
namelijk duidelijk geworden dat bepaalde manschappen niet wisten dat dit
onderzoek gaande was, terwijl de contactpersoon de enqudtes aan de
commandanten had overhandigd. Niet alle pelotonscommandanten hebben hun
taak serieus genomen. Wellicht vanwege het feit dat ze van mening waren dat er al
te veel onderzoeken werden uitgevoerd.

De reden "vragenlijst is te lang" is ook door respondenten opgemerkt.
Aangezien getracht is een verzameling te maken van zo kort mogelijke
vragenlijsten, die snel in te vullen zijn, zijn ze voor sommige respondenten toch
nog te lang. Ook de frequentie van enqu&tes zou een probleem kunnen zijn
geweest. Sommige SFOR-3 respondenten merkten namelijk op dat drie
meetmomenten tijdens de uitzending een grote belasting was. Te veel enqu6tes
(ook van andere onderzoeken) in een bepaalde periode kan potentiale
respondenten onderzoeksmoe maken.

Non-respons kan ook veroorzaakt zijn door het feit dat de groep militairen
die niet heeft gereageerd juist de groep personen is die iets naars heeft
meegemaakt en/of niet lekker in het vel zit en geen zin heeft om dit te verwoorden
in een vragenlijst. Als er zich veel incidenten hebben afgespeeld in het
uitzendgebied en er wordt geen signaal van teruggevonden in de resultaten, dan
zou dat de reden kunnen zijn. De resultaten geven dan een vertekend beeld, want
de groep respondenten waarin de onderzoeker eigenlijk geinteresseerd is, blijft
buiten het onderzoek. Overigens is het omgekeerde ook denkbaar, namelijk dat
alleen personen die iets naars hebben meegemaakt meedoen aan het onderzoek.
Dit zou dan blijken uit het feit dat militairen na het beantwoorden van de vraag of

140



OPZET VAN HET ONDERZOEK

ze stressvolle incidenten hebben meegemaakt, doorgaan of afhaken met invullen
van de enquates. Het beeld kan ontstaan dat veel stressvolle gebeurtenissen zich
hebben voorgedaan, terwijl de uitzending in feite rustig is verlopen.

Na de terugkeer uit het uitzendgebied waren de manschappen lastig te
bereiken. Sommige militairen die een andere functie hadden in het uitzendgebied
keren terug bij hun organieke eenheid, verlaten de dienst of krijgen een andere
functie en zijn kortom lastig te traceren. Bovendien was er na terugkeer sprake van
een verlofperiode, waardoor ook de gehele eenheid lastig te bereiken was.
Gedurende slechts twee weken, de zogenaamde afwikkelweken, waarin de
eenheden zich op de kazernes bevonden, werden de commandanten
aangeschreven, met het verzoek de enqu&tes uit te reiken en in te zamelen. Uit
opmerkingen van ge-interviewde militairen is naar voren gekomen dat het invullen
van een vragenlijst in die periode erg slecht uitkomt (Vogelaar, Kramer, Op den
Buijs & Peters, 2001).

Tot slot kan er natuurlijk altijd wat met het transport tussen het
uitzendgebied en Nederland zijn misgegaan, waardoor de ingevulde vragenlijsten
niet in Nederland zijn aangekomen of later aankwamen. Tot enkele weken na de
uitzending werden namelijk nog enqu6tes uit het uitzendgebied ontvangen.

5.9 Tot slot

In november 1997 zijn na een literatuurstudie en het verzamelen en samenstellen
van enquOteboeNes de eerste enquStes verstuurd naar 447 Nederlandse SFOR-3
deelnemers. Hierna volgden  nog vier enquOtes. SFOR-3 werd  in  mei 1998 afgelost
door SFOR-4 en ook bij deze deelnemers zijn enqu tes afgenomen, in totaal 600
stuks per meetmoment. Met ongeveer 50% ingevulde vragenlijsten retour leverden
de onderzochte populaties een redelijke positieve respons. Bij de laatste vragenlijst
trad echter een daling op van de positieve respons tot iets minder dan 30%. Bij
UNFICYP-1 varieerde de respons van 75% op de eerste vragenlijst tot 61% op de
laatste vragenlijst. Bij UNFICYP-2 was de respons echter door onvoorziene
omstandigheden laag en zijn de gegevens niet verder in het onderzoek
meegenomen. Als de metingen als herhaalde metingen worden beschouwd, levert
de combinatie Tl, T2c en T3 het hoogste percentage positieve respons op voor de
totale groep respondenten.

De respondenten hebben, allen die belangstelling hadden, een eenvoudig
rapport ontvangen met beschrijvende resultaten een paar weken na het onderzoek.

Tot slot is er een opsomming gegeven van mogelijke redenen voor non-
respons in het huidige onderzoek. De belangrijkste redenen zijn "de vragenlijst niet
ontvangen" en "de vragenlijst is te lang". Voordat begonnen wordt met de
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bespreking van de beschrijvende resultaten in Hoofdstuk 7, wordt in Hoofdstuk 6
eerst aandacht besteed aan de context van de missies om een beeld te schetsen
van de achtergronden van de verschillende uitzendingen.

142



Hoofdstuk 6

Context van het onderzoek

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de context van de onderzoekspopulaties
SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1 en 2. Om een indruk te krijgen tegen welke
achtergronden de Nederlandse militairen werden uitgezonden naar BosniO en
Cyprus. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de grootte van de Nederlandse
eenheden die een bijdrage leverden aan de missies in het uitzendgebied, het
mandaat en de taken, de organisatie en taakverdeling en tot slot de situatie in het
uitzendgebied. De Bijlage bij Hoofdstuk 6 geeft een korte historieschets over de
ontwikkelingen in deze uitzendgebieden.

De bovenbeschreven onderwerpen worden eerst voor   de

onderzoekspopulaties SFOR-3/4 besproken en daarna volgt de bespreking van de
achtergrondkenmerken van UNFICYP-1/2. Tot slot volgt een uiteenzetting over de
voorbereiding op dergelijke uitzendingen.

6.2 (NL)Mechbat SFOR.3/4

In dit onderzoek stonden twee rotaties van SFOR centraal, namelijk SFOR-3 en
SFOR-4. De beide vredesmachten SFOR-3 en SFOR-4 werden gevormd uit militairen
van een groot aantal nationaliteiten. Dit gold voor zowel de hoofdkwartieren als de
operationele eenheden. De Nederlandse krijgsmacht heeft aan SFOR-3 en SFOR-4

bijdrage geleverd door een versterkt gemechaniseerd bataljon, genaamd
(NL)Mechbat, te leveren. (NL)Mechbat opereerde rechtstreeks onder het
commando van een Britse Divisie. Vanaf november  1997 tot en  met mei  1998 was
SFOR-3 aanwezig in Bosnia. Dit bataljon bestaande uit 1026 Nederlandse militairen
van 11(NL)Mechbat Regiment Huzaren van Sytzema  (RHVS)  werd  in  mei  1998
afgelost door 42 (NL)Mechbat Limburgse Jagers dat de hoofdmoot van het
Nederlandse Mechbat SFOR-4 vormde. Tot november  1998  is 42 (NL)Mechbat  in
Bosnia gebleven. Daarnaast waren er Nederlandse functionarissen actief in de
hoofdkwartieren en waren er officieren als waarnemer actief.
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6.3 Het mandaat en de taken van SFOR

De voornaamste missie van SFOR was, en is nog steeds want SFOR bevindt zich tot

op de dag van vandaag nog steeds in het uitzendgebied, een bijdrage leveren aan

het veiligstellen van de omgeving door het handhaven van de vrede

(http:www.nato.inUSFOR, 1997). SFOR heeft volgens het mandaat drie hoofdtaken

gekregen:
* Het voorkomen van een hervatting van vijandelijkheden of nieuwe

bedreigingen voor de vrede;
*     Het handhaven van wat IFOR bereikt heeft en het bevorderen van en

zorgdragen voor een klimaat waarin het vredesproces zich verder kan
ontwikkelen ('secure environment');

* Het voorzien in beperkte ondersteuning van hulporganisaties binnen de
eigen mogelijkheden.

Uit het mandaat van SFOR kunnen concrete subtaken worden gedestilleerd. In de
eerste plaats moest SFOR-3/4 de Entity Armed Forces (EAF; de drie legers: Moslim,
Servisch en Kroatisch) controleren om de veiligheid in het gebied te kunnen

garanderen. Hieronder viel het controleren van de wapendepots en alle
bewegingen van de EAF. SFOR was voor de EAF de big brother is watching you. De
wapens, wapensystemen en de hoeveelheid munitie werden door SFOR
steekproefsgewijs gecontroleerd. Als het aantal wapens niet klopte, werd
bijvoorbeeld het teveel aan wapens vernietigd. Voor alles wat de EAF verder
ondernam, zoals oefeningen, schietoefeningen, materieel- of wapenverplaatsing
(moves) dienden zij vooraf toestemming te vragen aan SFOR-314. De uitvoering van
deze activiteiten werd dus door SFOR gecontroleerd. Daarnaast werden door SFOR

regelmatig oefeningen en schietseries georganiseerd waarbij vertegenwoordigers
van de EAF werden uitgenodigd. SFOR kon dan laten zien waartoe het in staat was.
Dit werd ook weI showing the force genoemd.

Op de tweede plaats waren patrouilles belangrijk. Er vonden patrouilles
plaats met het doel om informatie te verzamelen over wat er gaande was in het
operatiegebied. Er werd informatie verzameld met betrekking tot de strijdende
partijen, de terugkeer van vluchtelingen en georganiseerde misdaden. Er waren

patrouilles te voet en bereden patrouilles. Bij patrouilles liet SFOR aan de bevolking
en de strijdende partijen zien dat ze aanwezig was; dit werd ook wei showing the flag

genoemd. De situatie in het operatiegebied bepaalde op welke wijze er patrouilles
werden uitgevoerd. Normaal gesproken werden patrouilles per Mercedes Benz
(MB) of te voet uitgevoerd. Bij oplopende spanning werden deze met
pantservoertuigen gedaan. Werd het nog spannender, dan werden tanks ingezet.
In rustige periodes werden meestal de zogenaamde sociale patrouilles gelopen.
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Tijdens deze patrouilles werd er contact gelegd met de lokale bevolking met als
doel informatie te krijgen over wat er gaande was in het operatiegebied.

Een van de lastigste taken voor het (NL)Mechbat was gelegen in het
bieden van ondersteuning aan civiele organisaties, die de terugkeer van
vluchtelingen en ontheemden regelen, het zogenaamde 'monitoren' van
vluchtelingen die naar hun huizen terugkeerden, die in vijandelijk gebied lagen. De
hele organisatie rond de terugkeer van vluchtelingen wordt geleid door de UNHCR,
maar deze organisatie kon bij geplande operaties niet zonder de hulp van SFOR.
Deze operaties moesten namelijk met grote zorg en voorzichtigheid worden

uitgevoerd omdat er bij deze acties haatgevoelens naar boven kunnen komen die
tot escalaties kunnen leiden. De Displaced Persons (DP's = ontheemden) zijn namelijk
ten tijde van de oorlog met geweld uit hun huizen verdreven door hun "buren".
Deze staan er vanzelfsprekend niet om te springen om de verdreven mensen weer
terug te zien, omdat er verschillende oorlogsmisdaden zijn gepleegd en de
bewoners bang zijn door de teruggekeerde vluchtelingen te worden aangeklaagd.
Daarnaast gebeurde het dat in gebieden waar de Refugees (RE's) en Displaced Persons

(DP's) naar hun huizen terugkeerden ze andere DP's in hun voormalige huizen
aantroffen. De meeste Refugees zijn in de oorlog naar Duitsland gevlucht en wekken
daarom bij hun eigen bevolkingsgroep haatgevoelens op. Ze worden immers als
deserteurs gezien die anderen het vieze werk op lieten knappen. En daarbij
hebben ze in het buitenland in verhouding vaak veel geld verdiend.

Diverse Refugees die bijvoorbeeld in een Mercedes met Duits kenteken

rijden, treffen hun wagen op zeker moment totaal vernield aan. Het monitoren van
de terugkeer van vluchtelingen was dan ook een lastige zaak voor SFOR-3/4.

Eerdere bezoeken van vluchtelingen hadden namelijk geleerd dat te openlijke
aanwezigheid van SFOR door de terugkerende vluchtelingen zou worden uitgebuit.
Zij putten uit de aanwezigheid van SFOR blijkbaar de moed om de andere groep te
provoceren. Als de situatie bij een bezoek uit de hand dreigde te lopen was in
eerste instantie het Civiele Politieapparaat (CIVPOL) gemachtigd in te grijpen.

Maar bij een escalatie zorgde SFOR-3/4 ervoor voldoende middelen achter de hand
te hebben om in te kunnen grijpen. Hiervoor beschikte het Nederlandse bataljon
over een eenheid van het Korps Mariniers, dat is opgeleid en getraind om Crowd &

Riot Control taken (CRC-taken) taken uit te voeren.
Op de vierde plaats gaf SFOR ondersteuning bij de wederopbouw van

gebouwen die de gemeenschap ten goede komen. Deze steun gaf SFOR vooral
aan het Moslim-Kroatische deel in het operatiegebied in de vorm van onder andere

reparaties van daken, verwarming en dakgoten van ziekenhuizen, scholen en
sporthallen. Ook reparaties aan straatverlichting en weg- en

brugherstelwerkzaamheden vonden plaats.
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Vervolgens concentreerde SFOR zich gedurende de uitzending in het Bosnisch-
Servische deel ook op de politieke ontwikkelingen. Er werd door SFOR veel gedaan
om de gekozen president te ondersteunen. Sommige steden waar aanhangers van
deze president de meerderheid vormden, hebben geprobeerd een "open status" te
krijgen. Dit betekende dat zij positief stonden tegenover de terugkeer van de
Displaced Persons en de Refugees van welke entiteit dan ook (in totaal 230.000
vluchtelingen) (http:www.nato.int/SFOR, 1997). Daarvoor moesten dan ook weI de
voorwaarden worden nageleefd en daar hielp SFOR-3/4 bij.

Tot slot onderhield SFOR in het kader van civiel militaire samenwerking
(CIMIC) contact met de vele Non Governmental Organisations (NGO's) die in het
operatiegebied van het bataljon actief zijn. De belangrijkste organisaties zijn de
UNHCR (vluchtelingen hulp), de OSCE (implementatie verkiezingsuitslagen), UNPTF

(monitoren van lokale politie), UMCOR (wederopbouw infrastructuur) en WFP
(voedselhulp). Ook werkte SFOR met de Internationale Politiemacht (IPTF) samen
en gaf ondersteuning aan het Internationale Tribunaal voor oorlogsmisdadigers
(ICTY) en aan het Rode Kruis.

6.4       De organisatie en taakverdeling van SFOR 3/4

Bosnid-Herzegovina is vanaf de komst van SFOR in drie sectoren verdeeld: Sector
Noord (Amerikaans gebied), Sector Zuidoost (Frans gebied) en Sector Zuidwest
(Brits gebied) Het gemechaniseerd bataljon van de Koninklijke Landmacht, bevindt
zich in de Sector onder Brits commando (Dayton Peace Agreement, 1997). Het
Nederlandse operatiegebied is ongeveer 95 kilometer lang (van noordwest naar
zuidoost) en 45 kilometer breed en is daarmee qua grootte vergelijkbaar met de
provincie Noord-Holland. In dit gebied wonen ongeveer 250.000 inwoners. 's
Winters is het Nederlandse operatiegebied moeilijk begaanbaar. Bij een dik pak
sneeuw neemt een rit van Noord naar Zuid ongeveer zeven uur in beslag. Het ene
deel van het gebied is Moslim-Kroatisch en het andere deel Bosnisch-Servisch.
Tijdens SFOR-3 en 4 was een gedeelte van de bataljons gelegerd in een kamp
boven op de berg 'VIasic' (120Om) bij het plaatsje Sisava. Sisava bevond zich in
het centrum van het Nederlandse vak en lag in het Bosnisch-Kroatische deel. Er
waren ongeveer vierhonderd militairen gelegerd in onderkomens die bestonden uit
een oud skihotel met daaromheen gelegen vakantiehuisjes en tenten. De
bataljonsstaf bevond zich toen in Sisava. Daarnaast was het Staf Staf Verzorgings-
en Ondersteunings Eskadron gelegerd in Sisava. In deze eenheid waren
elementen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de interne verzorging, zoals
bevoorrading en transport, het onderhoud en reparatie van materieel, bereiding
van voedsel of geneeskundige verzorging en elementen die noodzakelijk zijn ter
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ondersteuning van het teamoptreden, zoals een Verkenningspeloton, een
Mortierpeloton voor vuursteun en een verbindingselement.

Het A-team was gelegen in Novi Travnik, waar ongeveer driehonderd
militairen ondergebracht waren in boogtenten. Novi Travnik ligt in een dal in het
zuiden van het Nederlandse vak in het Bosnisch-Kroatische gedeelte, in de buurt
van Vitez. In dit deel bevinden zich drie grote steden: Travnik met voornamelijk een
Moslim-bevolking en Vitez en Busovaca met een Bosnisch-Kroatische bevolking.
Dit laatste deel van Bosnia is relatief rijk, omdat het financiale steun krijgt uit
KroatiO. Het A-team bestond vooral uit tank- en infanterie-eenheden.

Het B-team of C-team (zoals het bij SFOR-4 is genoemd) was in Knesevo

gelegerd. Ongeveer tweehonderd mannen en vrouwen hadden in Knesevo hun
thuisbasis op het terrein van een oude graanfabriek. De base bestond uit een
werkgedeelte, een legeringdeel en een ontspanningsdeel. Het legeringdeel
bestond uit boogtenten die onder andere geplaatst waren in de oude gebouwen
van de vroegere fabriek. Knesevo is aan de noordelijke kant van de Zone of
Separation, in het Bosnisch-Servische deel van het Nederlandse vak gelegen. In
de oorlog is er weinig gebeurd in de directe omgeving. Vanuit Knesevo werd door
SFOR een vooruitgeschoven pelotonspost in het plaatsje Obodnik bemand. Om de
twee maanden was hier een ander peloton gelegerd. Vanuit Obodnik kon het
noordelijkste deel van het operatiegebied in de gaten worden gehouden. In het
operatiegebied    van het B-team woonden tijdens SFOR-3/4 ongeveer 16.000
mensen,  voor wie er voor ongeveer  1  op de 10 personen werk was. Hiermee was
het Servische gedeelte van Bosnia tevens het armste deel. Het team was
verantwoordelijk voor het Bosnisch-Servische deel van het bataljonsvak. De kern
van het team bestond uit een eskadron van een verkenningsbataljon en een
tankpeloton.

Naast deze twee teams bestond het bataljon van SFOR-3 en 4 nog uit de
volgende elementen. Een Geniecompagnie met als basis Sisava. Een groot deel
van deze eenheid was verdeeld over de teams. De genie hield zich vooral bezig
met het herstel van de lokale wegen en gebouwen en de opbouw van de eigen
onderkomens. Naast de Geniecompagnie was er ook een Logistieke compagnie.
Deze eenheid bevatte elementen van bevoorrading, transport, herstel en
geneeskundige verzorging om de behoefte van het Nederlandse gemechaniseerde
bataljon te kunnen afdekken. Deze eenheid bevond zich op diverse locaties, maar
vooral in Busovaca. Bovendien bevond zich in Split een eenheid die belast was
met de opvang van personeel en materieel vanuit Nederland naar voormalig
Joegoslavia en vice versa. Vervolgens was er een detachement van het
Explosieven Opruimings Commando (EOC) aan het bataljon toegevoegd. Deze
eenheid was belast met het opruimen van explosieven en mijnen en het toezicht
houden op de ontmijningsactiviteiten door de voormalige strijdende partijen.
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Tot slot werden bij SFOR-4 de twee marinierspelotons voor Crowd & Riot Control-taken

vervangen door een peloton pantserluchtdoelartilleristen. Daarnaast kreeg het 42
ste

een Korps Commando Troepen (KCT) peloton aan het bataljon toegevoegd. Medio
1998 werd door de commandant van SFOR besloten om een Multinational Specialised
Unit (MSU) op te richten om de ongewapende United Nations Police Task Force (UNPTF) te
ondersteunen en de C & RC-taken te ondersteunen (Klep & Van Gils, 2000). In
Tabel 6-1 is aangegeven hoe (NL)Mechbat was opgebouwd.

Tabel 6-1: Overzicht eenheden (NL)Mechbat en locaties, gebaseerd op de organisatie bij SFOR.3

Elementen (NL)Mechbat Locaties
Bataljonstaf Sisava
Staf Staf Verzorgings en Ondersteunings Eskadron Sisava
Verkenningspeloton Sisava
Mortierpeloton Sisava
A-team Novi Travnik
B-team/C-team Knesevo/Skender Vakuf
Genie compagnie Sisava
Logistieke compagnie diversie lokaties
Mortieropsporingsradarbatterij (staf) Jajce
Explosieven Opruimings Commando Sisava
Korps Commando Troepen detachement/ Mariniers Busovaca

De bataljonscommandant (bc) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
het gehele bataljon en voor de contacten met de NGO's, de pers, de KL, en
dergelijke. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn staf. De twee teams hebben binnen
die bataljonstaak gedelegeerde verantwoordelijkheden voor hun eigen
operatiegebied. Aan het hoofd van elk team staat een teamcommandant (tc).
Daarbinnen zijn verschillende pelotons werkzaam. De teams zetten pelotons op
verschillende manieren in. Vanuit het A-team wordt in kleine organieke groepen
geopereerd: sectiecommandanten en groepscommandanten worden daarbij vanuit
het teamniveau direct aangestuurd. Pelotonscommandanten (pc) en opvolgend
pelotonscommandanten (opc) vallen op deze manier buiten de hiararchische lijn. In
het B-team/ C-team zijn gemixte pelotons gecreOerd. Dat betekent dat
verschillende soorten functies (verkenners, tirailleurs, tankers) samen in elk
peloton opgenomen zijn. Elk peloton kent zodoende dezelfde samenstelling. Bij de
commandovoering wordt het pc-niveau op de gebruikelijke manier ingezet:
opdrachten vanuit het team verlopen via de pc of de opc. Op de autonome
pelotonspost te Obodnik voert een pc het commando en draagt op zelfstandige
wijze zorg voor de taakuitvoering in het noordelijke gebied. Deze vooruitgeschoven
pelotonspost wordt om de twee maanden door een ander peloton bemand.
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6.5      De situatie tijdens SFOR-3/4

De uitzending is voor de onderzochte contingenten vrij rustig verlopen. In
vergelijking met voorgaande uitzendingen (bijvoorbeeld IFOR en UNPROFOR)
hebben zich weinig gevaarlijke of conflictueuze omstandigheden voorgedaan. Er is
tijdens de SFOR-rotaties eigenlijk nauwelijks sprake geweest van dreigende en
gevaarlijke situaties en provocaties van de lokale partijen kwamen slechts
sporadisch voor: zo vonden er rond bepaalde ceremonies, zoals bezoeken van
DP's aan de voormalige woonplaats, nog enkele schermutselingen plaats.

Het enige opvallende voorval ten tijde van SFOR-3 was de arrestatie van
twee van oorlogsmisdaden verdachte Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadigers
(PIFWC's) in Ahmici en Vitez, aan het begin van de uitzending (18 december,
1997). Deze arrestatie staat bekend als operatie Iron Glance. Het bataljon leverde
beveiligingsteun tijdens deze operatie aan de Korps Commando Troepen
(KCT'ers) en mariniers in Vitez. Het bataljon heeft daar geholpen met de arrestatie.
Het A-team zag erop toe dat de gemoederen niet al te hoog opliepen, want het
bataljon had met de directe gevolgen ervan te maken. Er waren de nodige
voorbereidingen getroffen om zo snel mogelijk na de arrestatie de verwachte
onrust in het gebied rondom Vitez te beteugelen. SFOR werd na de arrestatie in de
hoogste staat van paraatheid gesteld om de reacties van de lokale bevolking af te
wachten. Zoals verwacht werden er blokkades opgeworpen en demonstraties
gehouden en vonden er confrontaties met lokale partijen plaats. Bovendien werd er
een handgranaat gegooid op de base van de logistieke compagnie in Busovaca.
Twee Nederlandse militairen raakten daarbij licht gewond. Het was niet bekend wie
deze aanslag had gepleegd. Er werden maatregelen getroffen om verdere acties
zoveel mogelijk te voorkomen en het thuisfront werd gerustgesteld. Nog
anderhalve week is het deel van (NL)Mechbat dat zich in het Moslim-Kroatische
gebied bevond in de hoogste staat van paraatheid gebleven en droegen de
militairen hun scherfwerende kleding en helm. Daarna keerde de rust terug.

Bij SFOR-4 waren vooral de verkiezingen het hoogtepunt van de uitzending.
Het optreden van deze eenheid werd verder vooral gekenmerkt door het verzet van
de verschillende bevolkingsgroepen tegen de terugkeer van vluchtelingen.
Verder stond voor SFOR-4 het najaar van  1998  in het teken van de versterking van
het federale bestuur in Bosni5 door invoering van 66n muntsoort, 66n vlag, en d6n
type kentekenplaat voor motorvoertuigen. Het Nederlandse bataljon moest erop
toezien dat ook alle militaire voertuigen het nieuwe neutrale kenteken zouden
voeren. Andere gevaren die tijdens beide missies aan de orde zijn geweest, zijn de
mijnen en de slechte wegen. In de winterperiode gebeurden er veel ongelukken.
Voertuigen raakten als gevolg van de combinatie van slechte weg, gladheid en het
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roekeloze rijgedrag door de lokale bevolking van de weg. Er was gelukkig alleen
sprake van blikschade bij beide missies.

6.6       (NL) VN compagnie UNFICYP-1/2

Delle Luchtmobiele Brigade werd vanaf 9 juni  1998 voor de periode van drie jaar
met een compagnie ter sterkte van ongeveer 100 man ingezet ter vervanging van
een deel van het Britse regiment van UNFICYP, de vredesmacht van de verenigde
Naties op Cyprus. In juni 2001 zijn de laatste Nederlandse eenheden (UNFICYP-6)
naar Cyprus vertrokken.

UNFICYP-1 bestond  uit de Alpha Compagnie van  het  1 le Infanterie Bataljon                        
Garde Grenadiers en Jagers. Hiermee streefde Nederland ernaar een bijdrage te
leveren aan de stabilisering van de vrede op Cyprus. Bovendien hoopte men een
betere betrekking tot stand te brengen tussen de NAVO-bondgenoten Griekenland
en Turkije. Door een deel van het Britse contingent te vervangen toonde Nederland
zich bereid tot een lastenverdeling tussen de bondgenootschappen en daarnaast
paste deze bijdrage in de geTntensiveerde samenwerking tussen de landmachten
van beide landen zoals dat al eerder gebeurde bij IFOR en SFOR.

De totale UNFICYP-missie bestond ten tijde   van het onderzoek   uit   1273
militairen en 33 civiele politiewaarnemers. De lichtbewapende en met
wielvoertuigen uitgeruste troepen waren in drie sectoren langs de bestandslijn
ontplooid. Het betreft Britse, Argentijnse en Oostenrijkse eenheden. Ook werden
aan Oostenrijkse zijde Hongaarse eenheden en een peloton Sloveense militairen
toegevoegd. Het Britse bataljon bevond zich in de centrale sector waarin ook
Nicosia was gelegen. De Nederlandse compagnie stond onder bevel van de Britse
sectorcommandant die op zijn beurt weer onder de Nepalese commandant van
UNFICYP stond. In de Britse organisatie vverd een Nederlandse

contingentscommandant geplaatst die aan de Chef Defensiestaf rapporteerde.
Voor wat betreft de medische en logistieke ondersteuning vielen de Nederlanders
voornamelijk terug op de Britse en VN-faciliteiten.

6.7 Het mandaat en de taken van UNFICYP

Uit de Veiligheidsraadresolutie  186 van 4 maart  1964 is het volgende mandaat
voor UNFICYP naar voren gekomen:

Het voorkomen van hernieuwde gevechten tussen de Grieks Cyprioten en
de Turkse Cyprioten door het handhaven van een vreedzame atmosfeer
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waarbinnen een rechtvaardige en langdurige oplossing voor het probleem
op Cyprus kan worden gevonden (Operationele Staf BLS, 1998).

Dit  mandaat van UNFICYP is ingegaan  op 27 maart 1964. UNFICYP moest  het
uitbreken van nieuwe gevechten voorkomen en een bijdrage leveren aan het
herstel en de handhaving van orde en gezag en aan het normaliseren van de
verhoudingen tussen  de twee bevolkingsgroepen.   Na een staatsgreep  in   1974,
waarbij de tweedeling van het eiland een feit werd en een bufferzone werd
ingericht, heeft UNFICYP zich ook ontplooid langs de bufferzone tussen de
Cypriotische Nationale Garde en de Turkse strijdkrachten. De uit dit mandaat
afgeleide opdracht van het 1 (NL) VN Compagnie UNFICYP luidde:

Binnen het UK Roulement Regiment en de Mobile Force Reserve van UNFICYP bij

te dragen aan de uitvoering van de UNFICYP-missie.
De vredesmacht concentreerde zich vooral op de handhaving van het kwetsbare
staakt-het-vuren in de bufferzone, een zogenaamde scheidingslijn tussen het
Noordelijke deel van het eiland (Turkse Republiek van Noord Cyprus, TRNC) en
het   Zuidelijke   deel   van het eiland (Grieks-Cypriotische Republiek).    De    182
kilometer lange Buffer Zone (BF) tussen beide republieken was bemand door troepen
van de VN van verschillende nationaliteiten.

De Nederlandse militairen waren uitgerust met handvuurwapens. Deze
lichte bewapening was in overeenstemming met de aard van de vredesoperatie en
mocht volgens de geldende geweldinstructies (de Rules of Engagement) alleen
worden ingezet ter bescherming van de eigen veiligheid (of in opdracht van de
commandant van UNFICYP ter bescherming van de uitvoering van de missie). Bij
het eventueel oplaaien van de vijandigheden zou de VN via de gebruikelijke
diplomatieke kanalen met de strijdende partijen onderhandelen. De taak van de
aanwezige VN-militairen was in een dergelijk scenario in eerste instantie vooral

gericht op het rapporteren over de situatie ter plekke. Mocht de situatie erom
vragen dan kon de Veiligheidsraad besluiten het mandaat aan te passen.

6.8      De organisatie en taakverdeling van UNFICYP-1/2

De Buffer Zone was ten tijde van UNFICYP verdeeld in drie sectoren. Elk
infanteriebataljon had een sector toebedeeld gekregen. Sector 1 werd bemand
door een Argentijns contigent (ARGCON). Sector 2 was toebedeeld aan een
UK/NL bataljon (BRITCON). De derde sector, genoemd Sector 4, omdat de
Canadezen zich  in  1993 uit Sector 3 terugtrokken,  en de sectoren 2 en 4 vergroot
werden, was bemand door Oostenrijkse en Hongaarse eenheden en een peloton
Slovenen. Het hoofdkwartier bevond zich in Sector 2 op het voormalige
internationale vliegveld van Nicosia, de United Protected Area (UNPA) geheten. Op
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deze locatie bevond zich ook de MRF (Mobile Force Reserve) Verder was er een
Sector 2 West (S2W) en een Sector 2 Oost (S20). Een Britse Compagnie was
verantwoordelijk voor de gehele Sector 2. Het had een compagniesstaf en 2
pelotons geleverd aan de MRF. S2W stond onder een Britse Cie, waaraan een
Nederlands peloton was toegevoegd met de naam Falcon Troop. S20 was ook onder
een Britse Cie geplaatst en eveneens werd een Nederlands peloton daaraan
toegevoegd (UriTroop). De Mobile Force Reserve (MRF) was onder een Britse
Compagnies commandant (CC) en zijn Compagnies Sergeant Majoor (CSM)
geplaatst. Hieraan leverden zowel de Britten als de Nederlanders ieder een
peloton. Aan het hoofd van alle Nederlandse militairen van UNFICYP stond de Senior
National Representative (SNR) in de rang van Majoor. De Nederlanders moesten dus
samenwerken met de Britten.

De pelotonspost Falcon Troop bestond uit een huis met bijgebouw. De area of
responsibility (AOR) van Falcon Troop besloeg een stuk Buffer Zone van 8 kilometer bij 25
meter (op zijn smalst). Het breedste stuk was 400 meter breed. Aan beide grenzen
van dit stuk BZ waren Observatie Posten (OP's), waarvan er 66n 24 uur per dag
bemand was, een andere 12 uur per dag en andere OP's waren alleen tijdens
patrouilles bemand. Aan de Grieks-Cypriotische zijde waren dit 48 posten en aan
Turks Cypriotische zijde 68.

De taken die door Falcon Troop en Uri Troop werden uitgevoerd, bestonden in
essentie uit het bemannen van de Observatie Posten en het uitvoeren van
patrouilles, met een voertuig (Landrover jeeps), met de fiets (all terrain bikes) of te
voet. De patrouilles werden uitgevoerd in "militairniemandsland". 's Nachts werden
alleen voertuigpatrouilles gehouden. Verder werden er escortes geleverd bij
werkzaamheden die door de gemeente Nicosia verricht moesten worden, zoals
rioolwerkzaamheden, maar ook bij malariaspraying en begrafenissen. In het gebied
van Falcon Troop bevond zich namelijk een kerkhof.

Het derde peloton was opgenomen in de Mobile Force Reserve (MRF), onder
bevel van de Force commander van UNFICYP. Deze eenheid huisde in de UNPA op het
voormalige vliegveld van Nicosia en kent verschillende nationaliteiten (Argentijnen,
Britten, Hongaren, Oostenrijkers, Slovenen en Nederlanders). De taken van de
MRF bestonden in essentie uit vier deeltaken namelijk: het bewaken van de UNPA
en het uitvoeren van kazerne diensten in de UNPA, het zo nodig optreden als Quick
Reaction Force (QRF) en, ter ondersteuning van de overige VN-troepen, het
patrouilleren in de drie sectoren van UNFICYP. Hiervoor beschikte de MRF behalve
over fietsen en jeeps ook over de Glover-WebbTactica pantserwielvoertuigen.
Daarnaast werden er bovendien twee minibus chauffeurs geleverd en zelfs een
badmeester voor het zwembad in de zomer. Op de vierde plaats werden er
trainingen verzorgd en werd er ondersteuning geboden aan pelotons bij
administratieve zaken en recuperatiezaken, afgekort TAS (Training, Administration and
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Standdown). Verder werd er ondersteuning verzorgd bij de Crowd Control eenheid van
de drie sectoren op het moment dat er ergens bij de BZ demonstraties werden
gehouden.

Natuurlijk werden er ook neventaken uitgevoerd. Deze bestonden uit het
schilderen van keien voor de parkeerplaats, het schilderen van strepen op de weg
en op het zwembad, het vullen van zandzakken ten behoeve van bunkers, het
inventariseren, verwijderen en vervangen van bewegwijzeringborden op de UNPA,
het verbouwen en vervangen van pelotonsposten (Brink & Van Rosendaal, 2000) .

6.9       De situatie tijdens UNFICYP-1/2

Omdat er formeel nog steeds geen stopt-het-vuren was afgekondigd ten tijde van
UNFICYP-1/2, vonden er jaarlijks nog honderden incidenten plaats in Cyprus. Vooral
rond de stad Nicosia, omdat daar de bufferzone het smalst was. De incidenten
liepen uiteen van het gooien met stenen tot soms echte schietincidenten. Vaak
waren er dan ook grote aantallen mensen bij betrokken. Dit heeft ertoe geleid dat
UNFICYP-1/2 in samenwerking met de Britten geconfronteerd werd met het uitvoeren
van crowd control taken. UNFICYP heeft een aantal middelen gehanteerd om
incidenten te bestrijden. Ze hebben onderzoek gedaan en ze onderhandelden met
beide partijen. UNFICYP-1/2 heeft getracht de militaire status-quo te bewaken door
het bemannen van observatieposten rond de bufferzone en door het lopen van
voetpatrouilles of patrouilles per mountainbike of voertuig. Een andere taak voor
UNFICYP-1/2 was het leveren van escortes, maar ook het verrichten van alledaagse
taken als basetaken, administratieve zaken en het geven van trainingen.

De A-compagnie werd begin december  1998  na 6 maanden opgevolgd
door de Charlie Compagnie (C-Cie) van datzelfde bataljon. De Luchtmobiele
brigade werd dit keer ingedeeld bij de 47th Regiment Artillery en de twee Nederlandse
pelotons werden wederom op de locaties Uri en Falcon geplaatst en het derde
peloton in de MRF. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten stelden de
nieuwkomers weer onmiddellijk op de proef door hun observatieposten met meer
militairen te bemannen dan was toegestaan, of ze breiden gewoon zonder
toestemming van UNFICYP hun posities uit.

6.10 Voorbereiding op uitzendingen

De voorbereiding van de Nederlandse eenheden op uitzendingen, zoals SFOR of
UNFICYP, heeft doorgaans in zes maanden voorafgaand aan de uitzending plaats.
Dat betekent dat de formatie van het bataljon op dat moment moet hebben
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plaatsgevonden. Dit laat echter onverlet dat sommige gaten in het
personeelsbestand kort van tevoren pas worden ingevuld. Een enkeling heeft
bijvoorbeeld twee weken van tevoren te horen gekregen dat hij of zij mee op
uitzending moet gaan. Elke militair krijgt voor de uitzending een buddy toegewezen
op wie hij of zij in eerste instantie is aangewezen in het geval van problemen. Voor
de uitzending is zowel "groen" als "blauw" geoefend. Groen wil zeggen dat de
militairen getraind worden om in een gevecht te kunnen overleven. Blauw optreden
houdt het zogenaamde VN-optreden in, waarvan de essentie is dat de eenheid
haar aanwezigheid toont en vredestaken verricht. Voor de sociale patrouilles wordt
onder andere geoefend in het leggen van contacten met de lokale bevolking om
informatie in te kunnen winnen. Verder leren militairen om zich bij confrontaties te
houden aan de rules of engagement. In de voorbereiding is een aantal oefeningen
georganiseerd. In deze oefeningen komt aan de orde hoe de eenheid om dient te
gaan met strijdende partijen, met roadblocks, met een menigte voor de poort van de
base, met de terugkeer van vluchtelingen, met de media, et cetera.

In de eindoefening wordt met complexe scenario's geoefend om zo goed
mogelijk voorbereid te zijn. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat vredesmissies lang
niet altijd vreedzaam verlopen voor de betrokken militairen. Meestal wordt daarbij
gebruik gemaakt van eerder uitgezonden militairen, die als rollenspeler lokale
partijen vertolken. Juist omdat van tevoren niet kan worden vastgesteld in wat voor
situaties militairen terechtkomen en omdat niet alles realistisch te oefenen is
(bijvoorbeeld: het op een mijn lopen) worden er lessen stresspreventie en
stresshantering georganiseerd.

Daarnaast worden er voor de uitzending lessen in stressherkenning en -
hantering en Geestelijke Verzorging (GV) gegeven en wordt er aandacht besteed
aan de betrokken militairen en hun achterban in de vorm van uitgebreide informatie
over de komende uitzending. In dit kader worden er ook thuisfrontdagen
georganiseerd. Tot slot heeft het bataljon dat op uitzending gaat contact met de
voorgangers om zoveel mogelijk te leren van hun ervaringen. In dat kader brengt
een aantal afgevaardigden van de bataljonsstaf meestal ook in het uitzendgebied
een werkbezoek aan het bataljon dat nog in het uitzendgebied is.

6.11 Tot slot

In dit hoofdstuk zijn de achtergronden van de onderzoekspopulaties SFOR-3M in
BosniO en UNFICYP-1/2 in Cyprus beschreven. In een korte historische schets van
de ontwikkelingen door de jaren heen in de uitzendgebieden komt naar voren dat
op het moment van de uitzendingen SFOR-3/4 en UNFICYP-1/2 de gemoederen van
de bevolking nog steeds flink verhit waren. Beschreven is verder dat de opdracht
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van beide Nederlandse missies vooral gelegen was in het voorkomen van nieuwe
gevechten en het handhaven van de vrede in de deze gebieden.

Op het gebied van de grootte, organisatie en taakverdeling van de
eenheden waren er grote verschillen tussen de Nederlandse eenheden in Bosnia
en Cyprus. De SFOR-militairen waren met een bataljon in Bosnia aanwezig, terwijl
de Luchtmobiele Brigade met drie pelotons in Cyprus deelnam aan UNFICYP. Een
ander groot verschil tussen beide missies is het feit dat de Nederlandse
Luchtmobiele eenheid in Cyprus samenwerkte met de Britten. Wat betreft
bewapening was er ook een verschil. SFOR was namelijk sterker bewapend dan
UNFICYP. UNFICYP-militairen patrouilleerden met de fiets, terwijl SFOR tanks en
andere rupsvoertuigen ter beschikking had. Bij beide missies waren taken als Crowd

and Riot Control en het-onderhandelen-met en het-controleren-van de lokale partijen
belangrijk. Vervolgens is de situatie ter plekke beschreven.

Voor beide missies kan gesteld worden dat de situatie ter plekke op enkele
schermutselingen en incidenten na over het algemeen vrij rustig was.
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Hoofdstuk 7

Vragenlijstgegevens

7.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is beschreven hoe het onderzoek is opgezet en op
welke manier gegevens zijn verzameld. Na de dataverzameling zijn de gegevens
geanalyseerd om onder andere de volgende vragen te beantwoorden: Welke eisen
worden er vanuit de omgeving aan militairen gesteld?, Welke demografische en
persoonlijkheidsvariabelen kenmerken de militairen?, Hoe zien de mogelijke
modererende variabelen eruit zien?, Hoe is het met de gezondheid en het welzijn
van de militairen gesteld en hoe presteren ze ten slotte? Hiermee wordt dus het
beschrijvende deel van de vraagstelling, zoals we dat in Hoofdstuk 4 zagen,
beantwoord.

De resultaten van de vragenlijsten die voor, tijdens en na de uitzending zijn
afgenomen bij SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1 worden uitgebreid in dit hoofdstuk
besproken. Dit hoofdstuk kent dezelfde opbouw als Hoofdstuk 5. Begonnen wordt
met de bespreking van de structurele variabelen. Vervolgens worden de eisen van
de omgeving besproken. Daarna komen de dynamische variabelen aan bod en tot
slot wordt het functioneren in termen van de gezondheid, het welzijn en de
prestatie weergegeven.

Bij de bespreking van de verschillende variabelen worden de
eigenschappen van de afgenomen vragenlijsten, zoals de interne consistentie van
de schalen (Cronbach's alpha, a), de gemiddelde score (M), de standaarddeviatie
(SD) en het aantal respondenten (N) vermeld. Opvallende samenhangen tussen
nominale variabelen zijn berekend met kruistabellen.

Om na te gaan of er veranderingen zijn gedurende het verloop van de
uitzendingen, is gekeken naar de longitudinale samenhang tussen de verschillende
metingen  (Tl-T3).  De voor- en nameting (Tl -T3) zijn daartoe als herhaalde meting
beschouwd om de invloed van de totale uitzending te bekijken. Ook de metingen
tijdens de uitzending (T2b-T2c) zijn als herhaalde metingen beschouwd en de
verschillen in gemiddelde scores worden weergegeven. Verder worden
correlatiecodfficianten (r) weergegeven om de samenhang of stabiliteit tussen twee
meetmomenten van een vragenlijst vast te stellen. Zoals we al zagen bij de
kwaliteitsaspecten in Hoofdstuk 5 betekent een correlatie groter dan .70 tussen
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twee momenten een grotere stabiliteit van een vragenlijst (Janssens, 1989). De
rsultaten zijn daar waar meer toelichting nodig was, aangevuld met citaten uit de
gehouden interviews met Nederlandse SFOR- en UNFICYP-militairen en er worden

vergelijkingen gemaakt met de resultaten uit andere Nederlandse onderzoeken en
internationale onderzoeken.

7.2 Structurele variabelen

De resultaten voor de structurele variabelen demografische variabelen,
persoonlijkheid en coping worden hieronder achtereenvolgens besproken.

7.2.1 Demografische variabelen

De demografische variabelen,  die  voor de uitzending zijn gemeten (Tl) worden

weergegeven in Tabel   7-1. De steekproeven bestaan   voor   meer   dan   90%   uit
mannen. De twee SFOR-steekproeven verschillen nauwelijks van elkaar wat betreft

leeftijd. De gemiddelde leeftijd bedraagt 24 jaar (SFOR-3: SD = 5.4; SFOR-4: SD =

5.3).  Er is sprake  van een range  van  18  tot  en  met 47 jaar. UNFICYP-deelnemers

zijn met gemiddeld 23 jaar (SD  =  3.9) iets jonger en hun leeftijd varieert van  18 tot
38 jaar. Bijna driekwart van de respondenten valt in de klassen tot 25 jaar. Het
verschil in leeftijdsverdeling tussen de drie uitzendingen is significant. Bij de
UNFICYP militairen is de spreiding over de eerste drie klassen lets groter. De
gemiddelde leeftijd van 24 jaar van de respondenten in het huidige onderzoek is
vergelijkbaar met de leeftijd van de ondervraagde militairen in het IFOR-onderzoek

(december 1995 - juni 1996; Born, Vogelaar, Soeters, 2000). De gemiddelde
leeftijd in de huidige steekproef is lager dan de leeftijd in de bestanden van de
Nederlandse nazorgonderzoeken (Alkemade, 1998; Flach & Zijlmans, 1998;
Zijlmans & Bos-Bakx, 2000; Zijlmans & Van Kuijk, 2002; Van Kuijk & Zijlmans,
2003). De militairen van SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1 zijn negen maanden na
uitzending gemiddeld 28 jaar (SFOR-3), 27 jaar (SFOR-4) en 25 jaar (UNFICYP-1) bij
het nazorgonderzoek in 2001. Een verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat het
nazorgonderzoek negen maanden na terugkeer van de uitzending hebben

plaatsgevonden. Na correctie van de leeftijd met negen maanden, is de
gemiddelde leeftijd in het huidige onderzoek nog steeds lager. Een plausibelere
verklaring is gelegen in het feit dat de groepen respondenten niet zomaar met
elkaar te vergelijken zijn. In het nazorgonderzoek hebben namelijk relatief meer
militairen met een hogere rang en leeftijd de vragenlijsten ingevuld en
geretourneerd, terwijl het huidige onderzoek gericht is op functies laag in de
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organisatie. Militairen met rangen als korporaal en soldaat zijn benaderd om de
vragenlijsten in te vullen.

Wat betreft de rang valt op dat bij SFOR-3 de categorie soldaten lager is in
vergelijking met SFOR-4 en UNFICYP-1, terwijl het percentage korporaals en
onderofficieren hoger is in vergelijking met SFOR-4 en UNFICYP. Bij de drie groepen
is het percentage officieren nagenoeg gelijk. Het verschil tussen de drie
uitzendingen in rangverdeling is een significant verschil (chi kwadraat (%2) = 32; p
<.01). Bij UNFICYP zitten er relatief meer soldaten in de steekproef. Bij het
onderzoek bij IFOR-1 en IFOR-2 (Born, Vogelaar & Soeters, 2000) en bij de
nazorgonderzoeken onder mariniers (Bosnitj I en Bosnia Il28; Alkemade, 1996)
waren de rangen ongeveer op dezelfde wijze verdeeld. De verdeling van de rangen
in het nazorgonderzoek bij SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1 (Zijlmans & Van Kuijck,
2002) laat een relatief hoger percentage aan onderofficieren en officieren zien en
een lager aantal soldaten29. Rang is gekoppeld aan leeftijd, dus dit verklaart ook de
hogere gemiddelde leeftijd van de respondenten in de nazorgonderzoeken. Bij het
nazorgonderzoek van de centrale afdeling gedragswetenschappen van de
Koninklijke Luchtmacht in Den Haag (Harsveld, 2001) lagen de percentages
onderofficier en officier nog hoger. De doelgroepen zijn natuurlijk niet eenvoudig
met elkaar te vergelijken omdat het verschillende defensieonderdelen betreft.

Ruim driekwart van de militairen heeft een BBT-contract en ruim eenvijfde
een BOT-contract. Het nazorgonderzoek van SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP (Zijlmans
& Van Kuijck, 2002) laat naast een hoge gemiddelde leeftijd en hogere rangen ook
meer BOT-ers (ruim tweevijfde) en minder BBT-ers (de helft) zien in vergelijking
met het huidige onderzoek. Bij het nazorgonderzoek bij de luchtmacht was ruim
eenvijfde BBT-er en driekwart BOT-er (Harsveld, 2001). Bij de mariniers had ruim
50% een BOT-contract (Alkemade, 1998).

Bij SFOR-4 is het percentage militairen dat eerder heeft deelgenomen aan
een uitzending bijna eenderde hoger dan bij SFOR-3. Dit is logisch omdat de kans
dat iemand eerder was uitgezonden toeneemt met het aantal missies dat heeft
plaatsgevonden. De SFOR-militairen hebben vooral deelgenomen aan de missies
IFOR en UNPROFOR. Ook de UNFICYP-militairen zijn vaker uitgezonden geweest dan
de SFOR-3 militairen. Van de UNFICYP militairen is iets minder dan eenderde eerder
uitgezonden. De meeste militairen hebben deelgenomen aan de missie UNPROFOR.
De verschillen tussen de drie missies met betrekking tot de percentages eerder

28 Dit onderzoek vond  in  mei 1997 plaats onder leiding van Directie Personeel Koninklijke Marine
Afdeling Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij mariniers die deel hadden genomen aan de missie
Bosnia ll.
29 Bij het nazorgonderzoek onder SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1 deelnemers werd de volgende verdeling
van rangen gevonden: SFOR-3: soldaat = 27%, korporaal = 22%, onderofficier= 36%, officier = 15%.
SFOR-4: soldaat = 49%, korporaal =28%, onderofficier = 37%, officier = 13%. UNFICYP-1: soldaat = 35%,
korporaal = 16%, onderofficier = 32% en officier = 16%.
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uitgezonden militairen zijn significant (%2 = 8.5; p < .01). In het nazorgonderzoek

(Zijlmans & Bos-Bakx, 2000) zijn vergelijkbare percentages gevonden wat betreft

het missieverleden. Bij de mariniers die in het kader van de Bosnia-1 en Bosnia-ll
missies werden uitgezonden, was het merendeel van de mariniers al eerder

uitgezonden (Alkemade, 1997).
Bij SFOR-4 en UNFICYP-1 is tot slot gevraagd naar de termijn van aanwijzing

voor de uitzending. De UNFICYP militairen zijn korter voor uitzending aangewezen
dan SFOR militairen. Bijna tweederde werd twee tot vier maanden voor uitzending
aangewezen, terwijl SFOR militairen vier tot zes maanden van tevoren al wisten dat

ze op uitzending zouden gaan. Bij de nazorgonderzoeken van de luchtmacht is

deze vraag ook gesteld (Harsveld, 2001). Bij de onderzoekspopulaties van de KLU
zat gemiddeld twee maanden tussen de aanwijzing en vertrek.

Tabel 7-1: Overzicht van de procentuele verdelingen op de demografische variabelen voor SFOR-

3, SFOR-4, UNFICYP-1 en de totale groep en het verschil tussen de drie missie.

Demografische variabelen, SFOR-3 SFOR-4 UNFICYP-1 Totaal Chi

waarbij  de N varieerde  per  N = N= N= N= kwa-

variabele 183 - 218 291 - 307 72 - 73 619- 624 draat
(%2)

geslacht %
man                                   98               97               100             98              2.0
vrouw                                    2                  3                  -                  2

gemiddelde leeftijd 24.2 jaar 24.4 jaar 23.4 jaar 24.2 (5.2)

leeftijdsverdeling
< 20                                   23               20              8                22              40.5**
21 - 25                                     49                 51                  43                 50
26 - 30                                      15                  17                  26                  17
3 1-3 5                                  7                  5                  1                  5
>3 6                       7           7           1           6

burgerlijke staat %

gehuwd/samenwonend          35            34            36            35            13.2
ongehuwd bij ouders               50              43              55              47

ongehuwd alleen wonend              13                      20                      8                        16

anders                                   -                                      -                  2
opleiding %
lager                             36            38            33            38            20.6
middelbaar                                44                 43                  49                 44
hoger                      16          15          19          17
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Vervolg Tabel 7-1
rang %
soldaat                                          39                     49                     54                     44              32.0"
korporaal                     32            28            21            28

onderofficier                                 23                      17                      19                      19
officier                                           5                       6                       6                       8

soort contract %
BBT                      78          79          79          79       .64

BOT                                              22                     21                      21                      21

uitzendervaring %
ja                            22            34            29            29        8.5*

nee                         78           66           71           71

termijn aanwijzing %
<1 maand                         -                 3                3                3           84.6**
1 - 2 maanden                        -                    5                   20                 7
2 - 4  maanden                          -                      22                   61                    29
4 - 6 maanden                        -                    55                  17                 48
> 6 maanden                        -                  16                -                  13

Noot: Het verschil tussen de drie missies in de verdelingen is getest met de Pearson chi-kwadraat (%2)
Significantie niveau: ** p< .01, *p< .05, °p< .10

Samenhang tussen de demografische variabelen
De samenhang tussen de demografische variabelen wordt besproken aan de hand
van analyses met kruistabellen voor de nominale variabelen (zie Tabel 7-2). Dit is
uitgevoerd op het niveau van de totale populatie omdat op het niveau van de
afzonderlijke missies bij het in stand houden van de verschillende
antwoordcategoriean er te veel lege cellen ontstonden.

De meeste samenhangen tussen de demografische variabelen zijn
logische positieve samenhangen, zoals tussen leeftijd en rang. Hoe hoger de
leeftijd hoe hoger de rang; rang is doorgaans aan leeftijd gekoppeld binnen
defensie. Een hogere leeftijd betekent ook vaker een BOT-contract. Een andere

logische samenhang is tussen leeftijd en burgerlijke staat en kinderen. Hoe hoger
de leeftijd hoe groter de kans op samenwonen en/of gehuwd zijn en hoe groter de
kans dat men kinderen heeft. Verder zijn er positieve samenhangen gevonden
tussen leeftijd en opleiding en tussen leeftijd en uitzendervaring. Een hogere
leeftijd gaat samen met een hogere genoten opleiding en een grotere kans op
uitzendervaring. Opvallend is de samenhang tussen de termijn van aanwijzing en
de eerdere uitzendervaring. Dit is een negatief verband. Dit betekent dat hoe meer
uitzendervaring militairen hebben, des te korter de termijn van aanwijzing is voor
een uitzending.
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Tabel 7-2: Overzicht van de samenhang tussen de demografische variabelen voor de totale
groep gemeten met kruistabellen.

Demografische variabelen

Demografische termijn van leeftijd rang soort opleiding burgerlijke
variabelen aanwijzing contract staat

leeftijd Ns

Fang                     Ns             - (+)
contract               Ns            ** (+) -(+)
opleiding                Ns             ** (+)

**
(+) -(+)

burgerlijke staat Ns ..(4
.*

(+) -(+) .* (+)

uitzendervaring **
(-)

-
(+)

**
C+)

./ 4 Ns -(+)
Noot: De samenhang is gemeten door kruistabellen, waarbij in eerste instantie is uitgegaan van de
Pearson chi-kwadraat. Afhankelijk van het niveau van de variabelen en het aantal rijen en kolommen is
verder gelet op de phi-coafficiant (nominaal x nominaal), gamma en Kendalls tau-b (ordinaal x ordinaal),
ata (nominaal x ordinaal).
Ns = niet significant; (+) = een positieve samenhang; (-) = negatieve samenhang.
Significantieniveau: " p<.05; *p <.01; °p<.10,

7.2.2 Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is gemeten met de Five Factor Personality Inventory (FFPI), die
vijf dimensies meet namelijk autonomie, emotionele stabiliteit, extraversie, mildheid
en orderlijkheid. Bovendien zijn vragenlijsten afgenomen die de dimensies
zelfvertrouwen, zelfwaardering en interne orientatie meten.

Five Factor Personality Inventory (FFPI)
De betrouwbaarheid van de FFPI dimensies varieert in het huidige onderzoek van
.73 tot .86 (Cronbach's alpha) en is daarmee redelijk tot goed en komt overeen met
de in Hoofdstuk 5 beschreven kwaliteiten in het grootschalige onderzoek van
Hendriks, Hofstee en De Raad (1999) met een normeringssteekproef van N =
2494.

Over het algemeen laat de onderstaande tabel een gelijke verdeling zien,
met relatief gezien de hoogste score op de dimensie emotionele stabiliteit en de
laagste score op de dimensie autonomie (zie Tabel 7-3). De UNFICYP-respondenten
laten daarbij over het algemeen hogere scores zien dan de SFOR-respondenten.
Tevens scoren de UNFICYP-deelnemers relatief hoger op extraversie (M = 3.9).
Autonomie laat bij alledrie de missies de laagste gemiddelde score zien. Vooral de
SFOR-deelnemers zijn in mindere mate autonoom in vergelijking met de overige
dimensies. Over het algemeen zijn de respondenten in het huidige onderzoek
emotioneel stabiel. De dimensie emotionele stabiliteit wordt als belangrijke
voorspeller beschouwd voor stresstolerantie. Data uit onderzoek met Goldberg's
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50-items Five Factor Inventory onder 991 mannen (Goldberg, 1999) laat een
vergelijkbare verdeling zien over de dimensies. De scores zijn: M = 3.6 voor de
dimensie autonomie; M = 3.3 voor orde/#kheid, M = 3.1 voor extraversie, M = 3.6
voor m#dheid en M = 2.7 voor neuroticisme. Als we hiermee de scores van de

SFOR- en UNFICYP-militairen vergelijken zien we dat de militairen hoger scoren op
de meeste dimensies. De dimensie emotione/e stab#iteit is na hercodering
vergelijkbaar met de dimensie neuroticisme van Goldberg en bedraagt 2.7 voor de
totale groep militairen.

Tabel 7-3: Overzicht van de gemiddelde scores (M), standaarddeviaties (SD) en
betrouwbaarheidscoafficianten (a) van de dimensies van de FFPI voor SFOR-3, SFOR-4, UNFICYP-1
en de totale groep.

T1

Missie SFOR-3 SFOR# UNFICY '-1 Totaal

M    SD   a M SD   a M SD   a M SD

Dimensies
extraversie 3.7 .42 .81 3.7 .44 .83 3.9 .41 .85 3.7 .43

mildheid 3.7 .35 .74 3.7 .36 .77 3.8 .29 .70 3.7 .35

ordelijkheid 3.7 .40 .78 3.6 .41 .83 3.8 .37 .81 3.7 .41

emotionele 3.9 .41 85 3.9 .45 .86 4.1 .38 .85 3.9 .43

stabiliteit
autonomie 3.6 .39 .76 3.6 35 .73 3.7 .35 .79 3.6 .37

Noot: Alle dimensies zijn op een 5-puntsschaal gescoord waarbij 1 = nooit en 5 = altijd
Vanwege het gebruik van een andere scoringsmethode zijn de gegevens niet met de normgegevens
van Hendriks (1997) te vergelijken.

Samenhang tussen FFPI dimensies
De tabel met correlaties tussen de FFPI dimensies is in Bijlage Hoofdstuk 7 (Tabel
A) opgenomen. In het huidige onderzoek wordt bij alledrie de missies een patroon
van samenhang tussen de dimensies gevonden. De dimensie emotionele stabiliteit
blijkt sterk samen te hangen met zowel extraversie als met de dimensie autonomie
(r > .60). Het onderzoek van Hendriks (1997) toont met lagere
correlatiecoOfficiOnten wei hetzelfde patroon (extraversie - emotionele stabiliteit
.48; extraversie - autonomie .53: emotionele stabiliteit - autonomie .48). De
verschillen hebben wellicht te maken met het feit dat er in het huidige onderzoek
alleen op verdelingen over de dimensies is gelet en niet naar de gewogen
factorscores is gekeken. De correlatiecodfficiOnten zijn daardoor vertekend en
vallen iets hoger uit. In vergelijking met de correlaties tussen de dimensies uit
grootschalig onderzoek met de FFPI, vertoont het patroon van samenhang weI
sterke overeenkomsten (Hendriks, Hofstee & De Raad, 1997).
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Vertrouwen in eigen kunnen, zelfwaardering en interne orilintatie

De Cronbach's alpha (a) van de dimensie vertrouwen in eigen kunnen varieert van
.76 tot .83 over de drie groepen in het huidige onderzoek en deze vragenlijst heeft
daarmee een redelijk goede interne consistentie. De gemiddelde somscore is met
M = 4.2 voor de SFOR-3 respondenten en SFOR-4 militairen gelijk. De UNFICYP

respondenten hebben met een score van M = 4.4 relatief gezien de hoogste score.
De respondenten hebben op een 5-puntsschaal kunnen scoren. Gezien deze
range (minimale score = 1 en maximale score = 5) scoren de verschillende
groepen redelijk hoog op dimensie vertrouwen in eigen kunnen.

De dimensie zelfwaardering kent ook een hoge interne consistentie
(Cronbach's alpha varieert van .81 tot .86). De SFOR respondenten hebben
ongeveer gelijke gemiddelde scores, respectievelijk  4.2  en  4.1. De UNFICYP-

respondenten halen met een gemiddelde score van 4.5 wederom relatief de
hoogste score.

Een vergelijking tussen de rangen laat zien dat (onder)officieren een
hogere zelfwaardering hebben dan soldaten en korporaals (F = 11.0; p < .01). In
vergelijking met een onderzoek naar zelfwaardering onder chronisch vermoeide
patunten en een groep gezonde personen (Op den Buijs, 1994), tonen militairen
van alle rangen een hoger zelfvertrouwen. Ook onderzochte militairen in Kabul
(Afghanistan) (Van de Berg, 2004) met een gelijke spreiding over de rangen als in
het huidige onderzoek, laten met M = 4.3 een hoge zelfwaarderingsscore zien op
de Self Evaluation Scale.

De interne consistentie (a) van de dimensie interne oritlntatie varieert van
.68 tot .81 over de drie groepen. Glasbergen (1987) vond bij onderzoek naar
inteme oriantatie onder jonge academici bij Philips een Cronbach's alpha van .62
en een gemiddelde score van 3.4. De gemiddelde score van de totale groep en
SFOR-3 en SFOR-4 respondenten bedraagt ook 3.4. Militairen zijn in gelijke mate
intern geori6nteerd in vergelijking met de groep jonge academici. De UNFICYP-
militairen scoren iets hoger, namelijk 3.5. Deze scores laten zien dat militairen
voornamelijk zichzelf verantwoordelijk achten voor hun eigen handelen en zichzelf
inspannen voor het bereiken van hun doelen.
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Tabel 74: Overzicht van de gemiddelde scores en de standaarddeviaties van de dimensies
vertrouwen, zelfwaardering en interne orientatie (Tl)  voor  SFOR-3,  SFOR-4,  UNFICYP-1  en  de  totale
groep.

T1

SFOR-3 SFOR-4 UNFICYP-1 Totaal

N = 211-228 N = 283- 295 N = 61 - 64 N = 569- 584
Dimensie M    SD M SD M SD M SD
ze/fwaardenhg (10 items) 4.2 .54 4.2 .53 4.5 .44 4.2 .53

vertrouwen in eigen kunnen 4.2 .48 4.1 .51 4.4 .49 4.1 .50

(7 items)
inteme oriantatie (12 items) 3.5 .66 3.4 .48 3.5 .52 3.5 .56

Noot: Een hogere score betekent een grotere zelfwaardering, een groter vertrouwen en een sterkere
interne oriantatie.
Significantieniveau: - p<.01 ; *p<.05; °p <.10.

Samenhang tussen de persoonlijkheidsvariabelen
De persoonlijkheidsdimensies van de FFPI vertonen samenhang met de dimensies
zelfwaardering, vertrouwen in eigen kunnen en interne oriantatie. Uit de
correlatiematrix in Tabel 7-5 blijkt dat er tussen bijna alle FFPI dimensies en
zelfwaardering significante correlaties bestaan, behalve voor mildheid en
zelfwaardering, vertrouwen in eigen kunnen en interne oriantatie bij de UNFICYP-

deelnemers. De dimensie waarop de hoogste gemiddelde score wordt gehaald,
namelijk emotione/e stab#iteit, correleert het sterkst met ze/fwaardering. Bij alle
missies is de correlatiecodfficidnt groter dan .60. Dus militairen die emotioneel
stabiel zijn, hebben een hoge zelfwaardering. Ook correleert zelfwaardering
redelijk sterk met extraversie en autonomie (r >.50). Aangezien ze/fwaardering
sterk correleert met vertrouwen in eigen kunnen, is het niet verwonderlijk dat
vertrouwen in eigen kunnen ook met de dimensies emotionele stabiliteit,
extraversie en autonomie samenhangt. Waarschijnlijk meten zelfwaardering en
vertrouwen in eigen kunnen dezelide onderliggende dimensie, namelijk
zelfvertrouwen. Tussen interne oriantatie en de dimensies van de FFPI worden

geen opvallend sterke correlaties gevonden en de correlaties tussen de interne

oriantatie dimensie en de FFP\ dimensies variOren per missie. De correlaties tussen
de interne oriantatie en de dimensies extraversie, emotionele stabiliteit en
autonomie van de UNFICYP-deelnemers zijn relatief hoger in vergelijking met deze
correlaties bij de SFOR-missies. Overigens komt het patroon van correlaties
overeen met bevindingen uit de literatuur.
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Tabel 7-5: Overzicht van de samenhang tussen de dimensies van de FFPI, de dimensies
zelfwaardering, vertrouwen en interne ori8ntatie op Tl voor SFOR-3, SFOR-4, UNFICYP-1 en de totale
groep.
Missie Dimensies zelfwaardering vertrouwen  in  eigen   inteme orientatie

kunnen
SFOR-3 mildheid .47** .30** .18**
SFOR# .21** .23** .15*

UNFICYP-1 ns ns .24°

Totaal .27** .27** .17**
SFOR-3 ordelijkheid .45** .50** .22**

SFOR-4 .42** .40** .23**

UNFICYP-1 .44- .45** .22

Totaal .44- .45** .24**
SFOR-3 emotionele .72" .65** .18"
SFOR-4 stabiliteit .64** .56** .38-
UNFICYP-1 69** .50** .49**
Totaal .68** .59** .29**
SFOR-3 extraversie 52** .53- .16**

SFOR-4 .58** .49** .26**
UNFICYP-1 .58** .55** .51**

Totaal .56** .52** .24**
SFOR-3 autonomie 49** .53** .23**
SFOR4 .56** .52** .33**

UNFICYP-1 .71** .69** .42**
Totaal .55** .55** .30**
SFOR-3 zelfwaardering - 77* .15*

SFOR-4 .78** .43**

UNFICYP-1 .84** .29**
Totaal .79** .28**
SFOR-3 vertrouwen in -         -           .18*
SFOR-4 eigen kunnen .33-
UNFICYP-1 .27**
Totaal 26**

Noot: Aantal respondenten varieert: UNFICYP:  N  = 57 - 61; SFOR-3:  N = 206 - 228; SFOR-4:  N =  270 - 295;
Totaal: N = 539 - 582.
Significantieniveau: ** p<.01 :*p<.05; °p< .1 0.

7.2.3 Coping

Coping is gemeten met een verkorte COPE-vragenlijst van 26 items. Deze lijst is
voor het huidige onderzoek ingekort. De eigenschappen van deze verkorte
vragenlijst worden eerst besproken om vervolgens de resultaten te beschrijven.

De verkorte Copingvragenlijst (COPE)
Allereerst is nagegaan of de samenhangen tussen de verschillende dimensies van
de COPE overeenkomen met de eigenschappen van de oorspronkelijke COPE. De
Pearson correlatiecoOfficidnten voor de dimensies van de COPE zijn daarvoor
berekend. De tabel die deze correlaties weergeeft, is opgenomen in Bijlage
Hoofdstuk 7 (Tabel B). Op basis van onderzoek met de COPE (Carver, Scheier &
Weintraub, 1989; Op den Buijs, 1994) verwachten we dat de emotiegerichte
dimensies en dat de probleemgerichte dimensies positief met elkaar
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samenhangen. De tabel laat duidelijke onderlinge samenhangen zien tussen de
meeste dimensies voor probleemgerichte copingstrategie (actieve coping en
planning, suppressie irrelevante activiteiten en terughoudendheid). De dimensies
voor probleemgerichte coping correleren niet met de emotiegerichte dimensies
zoals uiten van emoties (focussen op en uiten van emoties), ontkenning en
gedragsmatig afstand nemen. De dimensie suppressie irrelevante activiteiten
correleert negatief met de dimensie uiten van emoties. De adaptieve
emotiegerichte dimensies positieve herwaardering en groei en acceptatie
correleren over het algemeen beter met de probleemgerichte dimensies en met
elkaar dan met de emotiegerichte dimensies zoals eigenlijk verwacht werd. Uit de
correlaties tussen de dimensie positieve herwaardering en groei met globale
strategie6n van probleemgerichte en emotiegerichte coping is in het huidige
onderzoek niet duidelijk op te maken tot welke globale copingstrategie positieve
herwaardering en groei gerekend zou moeten worden, terwijl eerder onderzoek
met de oorspronkelijke COPE ze bij de emotiegerichte coping onderbrengt (Carver,
Scheier & Weintraub, 1989). SFOR-3 vormt hierop een uitzondering. Daar correleert
emotione/e steun zoeken weI met de emotiegerichte dimensies emoties uiten en
gedragsmatig afstand nemen.

Verder laat de tabel zien dat de dimensie emotionele sociale steun zoeken

hoger correleert met de probleemgerichte dimensies (actieve coping en planning)
dan met de emotiegerichte dimensies. Dit betekent dat emotionele steun zoeken
eerder tot probleemgerichte coping kan worden gerekend dan tot emotiegerichte.
Dit wordt ook bij onderzoeken met de oorspronkelijke COPE steeds vaker
gevonden (Waning, Kleijn & Van Heck, 2000; Lyne & Roger, 2000). De dimensie
religie (steun zoeken in het gelooD en de dimensie ontkenning correleren net zoals
bij de orginele COPE met vrijwel geen enkele andere dimensie (Carver, Scheier, &
Weintraub, 1989; Op den Buijs, 1994). Verder hangt de dimensie substantiegebruik
samen met de dimensies ontkenning en gedragsmatig afstand nemen.

Het hierboven beschreven patroon van samenhang blijkt globaal overeen
te komen met bevindingen van de oorspronkelijke COPE (Wientjes, , 1996;
Waning, Kleijn & Van Heck, 2000; Lyne & Roger, 2000). Dit betekent dat gedegen
uitspraken gedaan kunnen worden over de resultaten van de in dit onderzoek
gebruikte verkorte COPE.

De scores op de COPE
In Tabel 7-6 worden de gevonden resultaten op de verkorte COPE weergegeven
voor SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-l. Wat betreft de gemiddelde somscores valt op
dat militairen een voorkeur hebben voor herinterpretatie  en groei, waarbij de
UNFICYP militairen de hoogste gemiddelde score halen op deze dimensie. Een
ANOVA-analyse laat zien dat de dimensies planning (F = 3.2, p <.05), positieve
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herinterpretatie en groei (F = 6.4; p < .01), gedragsmatig afstand nemen (F = 3.0, p
< .05), af/eiding zoeken (F = 4.8; p < .01) en de totaal dimensie prob/eemgeric/lte
coping (F = 3.6; p < .05) verschillen vertonen tussen de verschillende missies op
Tl.

De resultaten op de dimensie probleemgerichte coping op Tl van het

huidige onderzoek komen overeen met de resultaten van de COPE bij een
onderzoek onder Amerikanen van Carver (1989) en een onderzoek onder
Nederlandse studenten (Waning, Kleijn & Van Heck, 2000). Er zijn enkele
nuanceverschillen wat betreft enkele dimensies. In de eerste plaats wijkt de
volgorde van voorkeur voor de probleemgerichte copingstrategieOn p/annen en
actief   aanpakken ai. Nederlandse militairen geven de eerste voorkeur aan het
actief aanpakken van problemen en daarna aan het maken van plannen. Bij de
Amerikaanse respondenten is deze volgorde andersom. De resultaten met
betrekking tot de emotiegerichte copingstrategieOn laten ook een opvallend
verschil zien. De Nederlandse militairen scoren namelijk substantieel lager op de
dimensies emoties uiten en afleiding zoeken \n tegenstelling tot Nederlandse
studenten en Amerikanen (Waning, Kleijn & Van Heck, 2000). Een mogelijke
verklaring is de nog levende "macho-cultuur" binnen defensie. Het toegeven aan
emoties wordt als taboe gezien, waardoor militairen het moeilijk vinden om hun
emoties te uiten. Een andere verklaring is dat emotioneel stabiele militairen vooral
probleemgerichte copingstrategiean toepassen. Dit zou moeten blijken uit de
correlatie tussen deze dimensies (zie Tabel 7-10). Ten derde is er een verschil in
de dimensie religie. De Amerikanen scoren hoger op deze dimensie dan de
Nederlandse studenten en de militairen in het huidige onderzoek. Amerikanen
vertrouwen meer op hun geloof.

De nameting van de COPE laat zien dat de dimensie positieve
herinterpretatie en groei nog steeds de hoogste gemiddelde score heeft in
vergelijking met de andere dimensies. De probleemgerichte copingdimensies als
planning en actieve coping spelen ook nog steeds een belangrijke rol, vooral bij
SFOR-3 deelnemers. Daarbij wordt de dimensie terughoudendheid door SFOR-3
deelnemers relatief vaker genoemd dan door SFOR-4 en UNFICYP-deelnemers. Over
het algemeen geven militairen ook na de uitzending de voorkeur aan
probleemgerichte copingstrategiean, waarbij SFOR4 militairen hiermee

terughoudender zijn dan de andere deelnemers. Wanneer de nameting als
herhaalde meting wordt beschouwd, vertonen de UNFICYP-1 deelnemers afnames
(p<.05 en p<.01) op de dimensies actieve coping, positieve herinterpretatie en
groei, acceptatie, terughoudendheid en afleiding. Dit heeft tot gevolg dat de twee
totaal dimensies probleemgerichte en emotiegerichte coping ook dalen bij alledrie
de missies. Bij SFOR-4 valt op dat lagere scores op de dimensies actieve coping,
planning en suppressie hiervoor verantwoordelijk zijn. SFOR-3 deelnemers
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verschillen nauwelijks in hun gemiddelde scores tussen Tl en T3. Bij deze missie
verschillen alleen de dimensies actieve coping en humor op Tl en T3, waarbij
opvalt dat de dimensie humor juist een toename vertoont in plaats van een

afname. Dit betekent dat na de uitzending militairen meer geneigd zijn humor als
copingstrategie te kiezen en minder voor de dimensie actieve coping dan
voorheen. Mogelijk is dat militairen door het meemaken van een uitzending,
waarbij ze de armoede en de leefomstandigheden van de lokale bevolking hebben
aanschouwd, anders tegen problemen thuis aankijken. Ze zien ze als minder
problematisch en ze benaderen problemen eerder met humor, in plaats van actie
te ondernemen. Dit kwam ook in de interviews naar voren.

Tabel 7-6: Overzicht van de gemiddelde scores, standaarddeviaties en F-toets voor de
afzonderlijke dimensies en de twee totaal dimensies van de COPE gemeten op Tl en t-toets bij
herhaalde scores (Tl - T3), voor SFOR-3, SFOR·4, UNFICYP-1 en de totale groep.

Resultaten op de voormeting Verschil tussen voor- en

nameting bij herhaalde
metingen met Paired samples t-test

3                   4                   1                                TI                 3             4              1              T
N= N= N= N=
222 - 233 241- 251 55 - 61 520 - 577

COPE M (SD) M (SD) M (SD) F M (SD) Ml Ml Ml Ml
M2 M2 M2 M2

1           2.8 (.82) 2.7 (.83) 3.0 (.76) 2.6 2.8 (.83) 2.8 2.7 3.0 2,8

2.6° 2.5* 2.3- 2.5**

2           2.5 (.79) 2.5 (.75) 2.8 (.76) 3.2* 2.5 (.77) 2.6 2.5 2.7 2.6

2.5 2.2** 2.6 2.5**

3           2.0 (.74) 2.0 (.68) 2.1 (.66) 0.1 2.0 (76) 2.1 2.0 2.2 2.1

2.1 1.7** 2.0 2.0*

4        2.5 (.71) 2.5 (.68) 2.7 (.71) 2.4° 2.5 (70) 2.4 2.6 2.7 2.5

2.4 2.3° 2.3* 2.3*

5           2.3 (.69) 2.2 (.70) 2.2 (.68) 0.2 2.2 (.70) 2.3 2.3 2.3 2.3

2.3 2.1 2.3 2.2

6           3.0 (.67) 3.0 (.65) 3.3 (.57) 6.4**   3.0 (.65) 3.0 3.1 3.3 3.1

2.9 2.9 2.9** 2.9**

7            2.6 (.82) 2.6 (.76) 2.7 (.79) 0.6 2.6 (.79) 2.6 2.5 2.8 2.6

2.5 1.4 2.4** 2.4*

8           1.5 (.77) 1.5 (.69) 1.6 (.88) 1.3 1.5 (.75) 1.5 1.5 1.6 1.5

1.5 1.4 1.5 1.5

9            1.4 (.69) 1.3 (.59) 1.4 (.69) 2.1 1.4 (.65) 1.4 1.3 1.5 1.4

1.3 1.3 1.3° 1.3

10         1.4 (.67) 1.4 (.52) 1.2 (.42) 3.0* 1.4 (.58) 1.4 1.3 1.3 1.3

1.4 1.3 1.2 1.3
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Vervolg Tabel 7-6
11                    1.9 (.86) 1.7 (.74) 1.7 (.82) 4.8**   1.8 (.81) 1.9 1.8 1.8 1.9

1.8 1.6° 1.5* 1.7**

12 1.2(.51) 1.3(.51) 1.2 (.41) 0.6 1.2 (.50) 1.2 1.3 1.2 1.3

1.2 1.3 1.1 1.2

13        2.0 (.79) 2.0 (.79) 2.0 (.86) 0.2 2.0 (.80) 1.8 2.0 2.1 2.0

2.0° 1.8 2.0 1.9

14                   1.4 (.56) 1.4(.51) 1.2 (.42) 1.7 1.4 (.52) 1.4 1.3 1.3 1.3

1.4 1.2 1.3 1.3

15         2.0 (.36) 1.9 (.32) 2.0 (.33) 0.5 2.0 (.34) 2.0 2.0 2.1 2.0

2.0 1,9° 1.9** 1.9**

Aantal respondenten N                                                   75        49        38        157
16         2.4 (.56) 2.4 (.53) 2.6 (.50) 3.6* 2.4 (.54) 2.4 2.4 2.6 2.5

2.4 2.2** 2.4* 2.3**

Aantal respondenten N                                                   77        53        40        166
Noot: 1 = actieve coping (1 item); 2 = p/anning (2 items); 3 = suppressie (2 items); 4 = terughoudenheid
(2 items), 5 = emotionele sociale steun zoeken (3 items); 6 = positieve herinterpretatie en groei (2
items); 7 = acceptatie (2 items); 8 = religie (2 items); 9 = ontkenning (1 item); 10 = gedragsmatig afstand
nemen (2 items); 11 = afleiding zoeken (1 item); 12 = substantie gebruik (2 items); 13 = humor (2 items);
14 = uiten van emoties (2 items); 15 = emotiegen'chte coping (= dimensies 5+6+7+8+9+11+12+13+1):
16 - probleemgerichte coping 5 dimensies 1+2+3+4).
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p <.10

Samenhang COPE dimensies (Tl - T3)
Om de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de verkorte COPE vast te stellen, is
de samenhang tussen de dimensiescores op de voor- en nameting (Tl - T3)
bekeken. De Pearson correlatieco6fficiOnten zijn daartoe berekend omdat de scores
op de dimensies normaal verdeeld zijn. Tabel 7-7 laat zien dat er overeenkomsten
zijn bij de drie groepen militairen. De dimensies planning, religie,
substantiegebruik, humor en de totaal dimensie probleemgerichte copingstrategie
laten namelijk significante correlaties tussen voor- en nameting zien. Dit suggereert
dat deze dimensies redelijk stabiel zijn over de tijd.

Verder valt op dat bij SFOR-3 de dimensie positieve herinterpretatie en
groei, waarop de hoogste score wordt gehaald, niet significant samenhangt. Bij
UNFICYP-1 vertonen de probleemgerichte dimensies minder sterke samenhang
tussen voor- en nameting in vergelijking met SFOR-3 en 4.

170



VRAGENLIJSTGEGEVENS

Tabel 7-7: Overzicht van de correlaties op de dimensies COPE bij herhaalde metingen (Tl - T3).
Missies

Dimensies COPE T 1- T 3 SFOR-3 SFOR-4 UNFICYP-1 Totaal
1. actief .52** .50- -.03 .38-
2. planning .61** .63** .62** .62**

3. suppressie .43** .40** -.03 .33**
4. terughoudendheid .50** .48** .31 .45**

5. emotionele soc. steun zoeken .40** .21 .32 .30**

6. herinterpretatie en groei .18 .33* .50** 29**

7. acceptatie .40** .40** .19 .34**

8. religie .72** .69** .86** 75"
9. ontkenning .28** .28* .18 .25**
10. gedragsmatig .60** .03 .31 .41**

11. afleiding .31** -.01 -.02 .17*

12. substantie .44** 57- .47** .50**
13. humor .37** .32* .43** .35"
14. substantie .33** .14 .25 .28**
15. Emotie gericht .46** .18 .39* .35**

16. Probleem gericht .50** .54** .48** .50**
Noot: 1 = actieve coping (1 item); 2 = p/anning (2 items); 3 = suppressie (2 items); 4 = terughoudenheid
(2 items); 5 = emotione/e soc. steun zoeken (3 items); 6 = positieve herinterpretatie en groei (2 items); 7
= acceptatie (2 items); 8 = religie (2 items); 9 = ontkenning (1 item); 10 - gedragsmatig afstand nemen
(2 items); 11 = afieiding zoeken (1 item); 12 = substantie gebruik (2 items); 13 = humor (2 items); 14 =
uiten van emoties (2 items)·, 15 = emotiegerichte coping (5+6+7+8+9+11+12+13+1); 16 =
probleemgerichte coping  (1+2+3+4).
Significantieniveau: ** p<.01; *p< .0 5, °p< .10.

7.2.4 Samenhang structurele variabelen

In deze paragraaf wordt de samenhang tussen de structurele variabelen onderling
besproken. Deze variabelen zijn allen gemeten op de voormeting (Tl), alleen de
dimensies van de COPE zijn zowel op de voor- als nameting gemeten.

Demografische variabelen en persoonlijkheid
De variabelen leeftijd, opleiding, rang, burgerlijke staat, soort contract en eerdere
deelname aan uitzendingen hangen met dimensies van de FFPI samen. Tabel 7-8
laat zien dat er tussen de variabelen leeftijd en contract met de meeste dimensies
van de FFPI (behalve mildheid en extraversie) en de persoonlijkheidsdimensies
zelfwaardering, vertrouwen in eigen kunnen en interne oriantatie positieve
samenhang bestaat. Verder is er positieve samenhang tussen de demografische
variabelen opleiding, rang en termijn van aanwijzing met de dimensies autonomie
en   vertrouwen   in   eigen kunnen. Opleiding hangt ook positief samen met
emotionele stabiliteit. \Ierder laat de variabele opleiding samenhang zien met de
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dimensie autonomie. Ook Hendriks, Hofstee en De Raad (1999) vonden deze
correlatie (r =.20). Dit betekent dat hoger opgeleiden meer zelfstandig zijn.
Hendriks, Hofstee en De Raad (1999) vonden verder in hun onderzoek met de FFPI
significante samenhangen tussen leeftijd en orde/Okheid (r = .29) bij een steekproef
van N = 2368, waarbij ouderen dus hoger scoren op deze dimensie. Dit wordt ook
in het huidige onderzoek gevonden.

Bij een vergelijking tussen de hiOrarchie van de rangen valt op dat alle
dimensies van de FFPI significant verschillen tussen de soldaten en korporaals aan
de ene kant en de onderofficieren en officieren aan de andere kant. Soldaten en
korporaals scoren hoger op de dimensie m#dheid (t = -2.1, p < .05) en lager op alle
andere dimensies (ordelijkheid: t= 4.7,p<  .01;  emotionele  stabiliteit.- t= 5.2, p<
.01; autonomie: t = 8.1, p < .01); extraversie (t = 2.3, p <.01) in vergelijking met de
(onder)officieren. Gezien de hoogte van de rang en daaraan gekoppeld de leeftijd
en de ervaring is dit niet verwonderlijk. Het idee kan ontstaan dat (onder)officieren
minder mild zijn omdat ze een leidinggevende positie hebben en directief moeten
kunnen opkeden, hoewel het om een stabiele persoonlijkheidstrek gaat. Een
plausibelere uitleg is dat met de toename van de leeftijd de persoonlijkheid zich
verder ontwikkelt en pas op latere leeftijd volledig ontwikkeld is (Hendriks , 1997).
Ook zou het te maken kunnen hebben met zelfselectie. Vooral ordelijke,
emotioneel stabiele, autonome en extraverte personen gaan voor functie met een
hogere rang. In het onderzoek van Hendriks komt verder naar voren dat mildheid
en emotionele stabiliteit aan geslacht gerelateerd zijn. Vrouwen scoren hoger op
deze dimensies in vergelijking met mannen. In het huidige onderzoek is dit niet van
belang omdat de doelgroep bijna geheel uit mannen bestaat. Tot slot vond zij dat
orde/#kheid met leeftijd samenhangt en dat autonomie opleidingsniveau
gerelateerd is. Dit zien we in de onderstaande tabel ook terug.

Tabel 7-8: Overzicht van de correlaties tussen de demografische variabelen en de dimensies van
persoonlijkheid.

Demografische variabelen
Dimensies leeftijd rang opleiding burgerlijke eerdere contract

persoontijkheid staat deelname
mildheid                   -                                                                    -                      -                      .09
ordelijkheid .18** .14** .13**         - .13** -.20**

emotionele .16** 16** .15**               - .09* -.18**
stabiliteit
extraversie              - .10* .09*                -
autonomie .26** .27- .27**               - .10* -.25**
zelfwaardering .23** .24**               -                                             -                     -.24**
vertrouwen .15** .18**               *                                             -                     -.19**
inteme ori6ntatie     -                   -                   -                    .09*               -                   -

Noot: burgerlijke staat is dichotoom gescoord: 0 = gehuwd/samenwonend, 1 = alleen wonend. Eerdere
deelname is dichotoom gescoord (0= nee, 1= ja), soort contract is ook dichotoom gescoord (0 = BOT;
1= BBT). Significantieniveau: ** p <.01; *p< .05; °p <.10.
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Demografische variabelen en coping
De demografische variabelen leeftijd, opleiding, soort contract, rang, burgerlijke
staat, eerdere deelname aan uitzendingen en soort contract hangen met bepaalde
dimensies van de COPE samen30. Leeftijd, opleiding en rang hangen positief
samen met de probleemgerichte copingdimensies actieve coping en plannen. Hoe
hoger de leeftijd, rang en opleiding des te meer men geneigd is voor actieve coping
te kiezen. Dit zien we ook terug in de samenhang met de totaal dimensie
probleemgerichte coping. Verder valt op dat de demografische variabelen
burgerlijke staat en soort contract negatief correleren met de dimensie planning. Dit
betekent dat gehuwden of samenwonende militairen en militairen met een BOT-
contract eerder geneigd zijn om voor de dimensie planning te kiezen. Verder
vertonen leeftijd, rang en opleiding negatieve samenhangen met de passieve
emotiegerichte dimensies zoals gedragsmatig afstand nemen, ontkenning,
afleiding zoeken en met de dimensie substantiegebruik. Het soort contract hangt
positief samen met deze copingdimensies. Dit betekent dat militairen met een BBT-
contract eerder geneigd zijn gedragsmatig afstand te nemen, dingen te ontkennen,
afleiding te zoeken en gebruik te maken van allerlei middelen. Leeftijd, rang en
eerdere deelname aan uitzendingen hangen negatief samen met de totaal
emotiegerichte copingstrategie. Dus oudere militairen en militairen met een hogere
rang en met uitzendervaring zijn eerder geneigd probleemgerichte
copingstrategie5n te hanteren.

Bij het soort contract zien we dat BBT-ers eerder geneigd zijn
emotiegerichte copingstrategieOn te kiezen en BOT-ers voor probleemgerichte
coping. De bevindingen wat betreft leeftijd en opleiding komen overeen met de
bevindingen uit het onderzoek van Carver, Scheier en Weintraub (1989). Rang en
het soort contract hangen samen met de variabelen opleiding en leeftijd zoals
eerder beschreven, vandaar dat ze samenhangen met de probleemgerichte
copingstrategiean. BOT-ers zijn doorgaans militairen met een hogere opleiding en
rang.

30 Pearson correlatiecoafficient is gebruikt voor variabelen op rationiveau (leeftijd) en voor variabelen op
quasi intervalniveau (rang, opleiding, burgerlijke staat en termijn van aanwijzing). Het soort contract en
de eerdere deelname aan uitzendingen zijn als dichtome variabelen beschouwd.
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Tabel 7-9: Overzicht van de correlaties tussen de demografische variabelen en de dimensies van
de COPE.

Demografische variabelen
Dimensies COPE leeftijd rang opleiding burgerlijke eerdere contract

staat deelname
1. actief .12** .13** 14"           -                      -                      -.16"

2. planning .26** .27" .22- -.13**             -                      -.32-

3. suppressie                    -                         -.09* - -.10*
4. terughoudendheid             -             -                                            -
5. emotionele soc. steun -     -                 -
zoeken
6. herinterpretatie en groei       -                             -
7. acceptatie -.13** -.14** -  -  -.11** -
8. religie                                       -                         -
9. ontkenning -.12** -.10* -,09* - .12**

10. gedragsmatig -.16** -.15** -.18- -.09* .18"
11. afleiding -.14** -.11** -.11** - -.09* .10*
12. substantie -.18** -.15** -  -     .14**
13. humor                      -           -          -            .11*          -
14. substantie -.11* -.12** -.09* - .11**
15. emotie gericht -.15** -.10* - -.11* .12**
16. probleem gericht .16** .16** .18**           -                      -                      -.20**

Noot: 1 = actieve coping, 2 - planninf 3 - suppressie·, 4 = terughoudenheid·, 5 = emotionele sociale
steun zoeken, 6 = positieve herinterpretatie en groei, 7 = acceptatie, 8 = religie·, 9 = ontkenning·, 10 =
gedragsmatig   afstand  nemen,  11   =   afleiding   zoeken·,  12  =  substantie  gebruik·,   13   -  humor,   14  -  uiten
van  emoties,  15 -  emotiegerichte  coping·,  16  -  probleemgenchte  coping.
Significantieniveau :** =p< .01 * =p< .05; ° =p <.10.

Persoonlijkheid en coping
Alle dimensies van de FFPI, behalve mildheid, hangen positief samen met de
dimensies actief aanpakken en p/anning van de COPE. Verder correleren de
dimensies emotionele stabiliteit, mildheid en autonomie negatief met de dimensie
gedragsmatig afstand nemen en met de passieve emotiegerichte

copingstrategie5n, zoals het uiten van emoties. Emotionele stabiliteit correleert met
de dimensie positieve herinterpretatie en groei.

De persoonlijkheidsdimensies zelfwaardering, vertrouwen in eigen kunnen
en interne oriantatie hangen positief samen met de dimensies actief aanpakken en
p/anning, en met de dimensie positieve herinterpretatie en groei. Ze correleren

negatief met de passieve emotiegerichte copingstrategieOn. De dimensie interne

oriantatie vertoont vergelijkbare correlaties. Dit betekent dat militairen met een
hoge zelfwaardering, veel vertrouwen in eigen kunnen en een interne oridntatie

geneigd zijn om probleemgerichte copingstrategiedn te hanteren en ook de
dimensie positieve herinterpretatie en groei.
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Tabel 7-10: Overzicht van de correlaties tussen de dimensies van persoonlijkheid en de
dimensies van de COPE voor de totale groep respondenten, omdat SFOR-3, SFOR.4 en UNFICYP een
vergelijkbaar patroon van correlaties vertonen met de totale groep.

Dimensi )s persoonlijkheid
COPE mild- ordelijk- emotione- extra- autono- zelf- ver- inteme

heid heid le stabili- versie mie waarde- trouwen oriantatie
teit ring

1             - .19** .26** .18** .26** .23** .15** -.17*
2             - .30** .28** .24** .42** .34** .34** .18**

3 -.11** -.10* -.10*            -
4      - .11* .18" .14* .18" .17** .20- .18**

5         -                          -              .18**         -             -              -            .09*
6 .20** .15** .36** .23** .22** .24** .31** .17"
7       -                     .12**       -           -

8          -                             -.18**        -               -               -.12**        -             -
9 -.12" -.20" -.30** -.17** -. 16** -.26** -.12** -.11**
10 -.19** -.20** -.37** -.21** -.25** -.33** -.23**        -
11 -.11* -.10* -.26** -.09* -.21** -.16** -.11*    -
12 -.21** -.32** -.35** -.19** -.20** -.35** -.24** -.12-
13 - -.18**           -                   -                  -

14 -.23** -.20" -.44** -.24** -.24** -.38** -.26** -.16**
15 - -.17** -.15** - -.17

16 - .16** .19** .18" .30** .24** .27** .18**

Noot: 1 = actieve coping, 2 = planning,· 3 = suppressie, 4 = terughoudenheid: 5 = emotionele sociale
steun zoeken', 6 - positieve herinterpretatie en groei,· 7 = acceptatie', 8 = religie: 9 - ontkenning,' 10 =
gedragsmatig afstand nemen·, 11 = afleiding zoeken·, 12 = substantie gebruik·, 13 = humor, 14 = uiten
van emoties·, 15 = emotiegerichte coping, 16 - probleemgerichte coping.
Significantieniveau: " p <.01; *p< .05; °p <.10.

7.3      Eisen van de omgeving

De eisen die bestaan uit de theoretische variabelen werkbelasting, interne
problemen, stressvolle gebeurtenissen, omgevingsstressoren en

psychosociale stressoren zijn tijdens de uitzending gemeten (T2b en T2c). Ze
worden hieronder achtereenvolgens besproken.

7.3.1 Werkbelasting

In de vragenlijsten is gevraagd naar de werkbelasting door middel van de dimensie
taakbe/asting van de TOMO, de dimensie emotione/e be/asting van de VBBA en
enkele items om de dimensie organisatie van het werk te meten.

Taakbelasting
De onderstaande tabel laat zien dat het werken in een uitzendgebied vooral een
hoge mate van nauwkeurigheid met zich meebrengt. Vooral de UNFICYP-

respondenten gaven aan dat ze langdurig ingespannen moesten kijken tijdens het
werk. Ook rapporteren militairen dat ze moeten hollen en stilstaan en dat er altijd
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veel werk is te doen. Er kan dus van enige tijdsdruk gesproken kunnen worden.
Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002) geeft aan in de
Arbobalans dat in 2001 30% van de werknemers in Nederland regelmatig onder
een hoge tijdsdruk moest werken, dit is een afname in vergelijking met voorgaande
jaren. Verder vinden uitgezonden militairen dat fouten maken tijdens het werk tot
lichamelijk of psychisch letsel kan leiden en is er relatief hoog gescoord op het item
'fouten leiden tot financiale gevolgen'. Aan het eind van de missies blijven alle
itemscores gelijk of dalen licht. Voor het berekenen van de scores van de dimensie

is uitgegaan van de gemiddelde score op de 4-puntsschaal waarop respondenten
hebben kunnen antwoorden. Het valt op dat de gemiddelde scores halverwege de
uitzending bij alledrie de missies gelijk zijn (M = 2.3). Ook aan het eind van de
uitzending zijn de scores bij alledrie de missies hetzelfde, terwijl de scores tussen
Tl en T3 bij alledrie de missies zijn gedaald (SFOR-4: t = 2.6, p < .01; UNFICYP: t =

2.3, p < .05; SFOR-3: t = 1.9, p < .05). De totale groep laat daarom ook een
significante daling zien (t = 3.8, p < .05).

Om een vergelijking te kunnen maken met de resultaten uit het onderzoek
van Van Orden (1997) zijn de antwoordcategoriean van de items omgescoord naar
dichotome antwoordcategorie n. Bij een dichotome scoringswijze (1 = een
probleem; 0 = geen probleem) zien we dat de totale groep een score heeft van M =

3.4 (SD = 1.9) halverwege de uitzending en dat deze score daalt aan het eind naar
M = 3.1 (SD = 1.8). Dit is significant bij herhaalde metingen (t = 2.9, p < .05). Zowel

halverwege als aan het eind van de uitzending hebben de UNFICYP-respondenten
de minste problemen met de taakbelasting (M = 2.7, M = 2.3) wanneer de
metingen als onafhankelijke metingen worden beschouwd. Deze bevinding wordt
ondersteund met opmerkingen van geTnterviewde militairen dat de uitzending soms
wei een verkapte vakantie leek. Over het algemeen daalt bij alledrie de missies de

taakbelasting aan het eind van de uitzending met gemiddeld 0.3 bij herhaalde

metingen. Bij UNFICYP is dit een significante daling bij herhaalde metingen (t = 2.2,
p < .05). Voor SFOR-3 en SFOR-4 geldt dit niet.
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Tabel 7-11: Overzicht  van de gemiddelde scores, de verschillende scoringsmethoden  voor  de
somscore en de Paired samples t-test bij herhaalde metingen voor de dimensie taakbe/asting (T2b =
halverwege de uitzending en T2c = het eind van de uitzending; 3 = SFOR-3,4 = SFOR·4,1 = UNFICYP-

1 en T = totale groep).
T2b T2c

3 4 1 T 3 4 1         T

taakbelasting (Tomo) bij
onafhankelijke metingen
1. hollen of stilstaan 2.3 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4

2. altijd veel werk 2.6 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4

3. vanwege deadlines onder  druk 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7

werken
4. meerdere opdrachten tegelijk 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2

5. hoge mate van nauwkeurigheid 3.0 2.8 3.0 2.9 2.8 2.7 2.9 2.8

6. langdurig ingespannen kiiken 1.9 1.8 2.3 2.0 1.8 1.6 2.1 1.8

7. te weinig te doen 1.7 2.0 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.9

8. fouten leiden tot financiale 2.1 1.9 1.7 1.9 2.1 1.9 1.6 1.9

gevolgen
9. mijn werk is gevaarlijk 1.8 1.8 1.5 1.7 1.7 1.7 1.4 1.6

10. fouten leiden tot lichamelijk of 2.3 2.2 1.9 2.1 2.2 2.2 1.8 2.1

psychisch letsel
3 4 1 T 3 4 1         T

Antwoordcategorie 1-4
Onafhankelijke metingen M 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2

SD .45 .41 .39 .42 .38 .41 .32 .39

N 191 218   75 483 216 220    76    512
Herhaalde metingen   met Ml 2.3 2.3 2.3 2.3

Paired samples t-test M2 23 2.1 2.2 2.2

t 1.9* 2.6- 2.3* 3.8**

Aantal respondenten N 137   96     59    292

Antwoordcategorie 0-1
Onafhankelijke metingen M 3.6 3.4 2.7 3.4 3.3 3.1 2.3 3.1

SD 1.9 2.0 1.8 1.9 1.8 2.0 1.5 1.9

N 189 217   75 481 216 220    76    512
Herhaalde metingen   met Ml 3.6 3.0 2.8 3.3

Paired samples t-test M2 3.4 2.8 2.3 2.9

t 1.6 1.5 2.2* 2.9**

Aantal respondenten N 136   96     59    291
Noot: Een hogere score bij alle scoringsmethoden betekent een grotere taakbelasting.
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

De scores op de TOMO kunnen vergeleken worden met enkele gegevens uit het
onderzoek van Van Orden, Gaillard en Langefeld (1997). Zij hebben de TOMO
afgenomen bij 99 personeelsleden van de KMA waarbij een verdeling in
functiegroepen is gemaakt. De score van de schaal Taakeisen is gegeven. De
dimensie taakbelasting maakt met 10 items deel uit van de schaal Taakeisen (28
items). Om enigszins te kunnen vergelijken zijn de somscores gedeeld door 28 en

vermenigvuldigd met  10. De scores van de verschillende functiegroepen worden  in
de onderstaande tabel weergegeven naast de scores van de verschillende missies
in het huidige onderzoek. Het valt op dat vooral de UNFICYP-militairen in vergelijking
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met de functiegroepen van de KMA relatief laag scoren op de dimensie
taakbelasting. De SFOR-militairen scoren iets hoger in vergelijking met de meeste
functiegroepen. De totale groep uitgezonden militairen scoort gemiddeld. Als de
scores van de functiegroepen gemiddeld worden, zien we gemiddelde score van
3.4. Deze score komt overeen met score van de totale groep militairen. Dit zou
erop duiden dat een SFOR- of UNFICYP-uitzending geen extra taakbelasting voor
militairen met zich meebrengt in vergelijking met de taakbelasting van het
personeel aan de KMA. De functiegroepen zijn gezien hun samenstelling niet
zuiver met de groep uitgezonden militairen te vergelijken. De gegevens moeten
dan ook met enige voorzichtigheid worden geinterpreteerd.

Tabel 7-12: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensie taakbe/asting van de TOMO
voor verschillende functiegroepen (Van Orden, Gaillard & Langefeld (1997).
Groepen M Groepen M Missies  M
Instructeurs 3.3 Technisch medewerkers 2.9 UNFICYP 2.7

Sportinstructeurs 3.0 Kok 4.0 SFOR-3 3.6

Chauffeurs 3.5 Kantine medewerkers 4.2 SFOR-4 34
Burgerdocenten 3.0 Bewakers 4.9

Militaire docenten 2.9 Secretaresses 2.7

Totaal functiegroepen 3.4 Totaal militairen 3.4

Emotionele belasting
De gemiddelde scores op de dimensie emotionele belasting worden in Tabel 7-14
weergegeven. De totale groep uitgezonden militairen scoort relatief hoog op het
item 'anderen doen een beroep op me' zowel halverwege als aan het eind van de
uitzending. Uit gesplitst naar soort missie, geldt deze score voor alle drie de
missies. Er wordt ook redelijk gescoord op de items 'mensen moeten kunnen
overreden' en 'contact met lastige bevolkingsgroepen'. Vooral de UNFICYP-
militairen hebben op deze twee items hoger gescoord in vergelijking met de andere
twee groepen, zowel halverwege als aan het eind van de uitzending. Voor de totale
groep geldt dat op de 4-puntsschaal met een gemiddelde score van M = 1.7 relatief
gezien gemiddeld wordt gescoord op de dimensie emotionele belasting, waarbij de
UNFICYP-militairen   met een gemiddelde score   van    1.8 iets hoger scoren.
Gedurende de uitzending treedt er weinig verandering op. Een t-toets (Paired
samples t-test) laat een daling zien voor de totale groep (t = 3.1, p < .05) en voor
SFOR-3 en UNFICYP-1 (t = 2.6, p < .05 respectievelijk t = 2.6, p < .05).

Bij een dichotome scoringswijze zien we dat de UNFICYP-militairen een
relatief hogere score op de dimensie emotione/e be/asting laten zien zowel
halverwege als aan het eind van de missie. Aan het eind van de missie wordt de
score op emotione/e be/asting bij alledrie de groepen militairen minder. Om te
toetsen of dit een significante daling is, wordt een t-toets (Paired samples t-test)
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uitgevoerd, waarbij de scores halverwege en aan het eind van de uitzending als
herhaalde metingen beschouwd worden. De daling op de dichotome schaal is
alleen significant voor UNFICYP-1 (t = 2.5, p < .05).

Wanneer de scoringsmethode volgens de wijze van Van Orden  (1997)
wordt gehanteerd (zie Hoofdstuk 5), komt een patroon naar voren dat vergelijkbaar
is met de gevonden gemiddelde scores bij een 4-puntsschaal. De hoogste
gemiddelde score wordt namelijk door de UNFICYP-militairen gehaald zowel

halverwege en aan het eind van de uitzending. Bij een t-toets (Paired samples t-test)
tussen T2b en T2c laat de score voor de totale groep een significante daling zien (t
= 2.8, p < .05). De scores voor de missies afzonderlijk laten een daling zien,
behalve SFOR-4.

Tabel 7-13: Overzicht van de gemiddelde scores voor de items bij onafhankelijke metingen, de
verschillende scoringsmethoden en de Paired samples t.test bij herhaalde metingen voor de
dimensie emotionele belasting (T2b = halverwege de uitzending en T2c = aan het eind van de
uitzending; 3 = SFOR-3,4 = SFOR-4,1 = UNFICYP-1 en T = totale groep).

T2b T2c

Emotionele belasting 3 4 1 T 3   4   1   T
(VBBA) bij onafhankelijke
metingen met            4
antwoordcategoriean (14)
1. Emotioneel zwaar 1.5 1.7 1.5 1.5 1.4 1.6 1.4 1.4

2. Dingen raken me 1.5 1.6 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5

persoonlijk
3. Anderen doen een beroep 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6

4. Persoonlijk aangevallen 1.2 1.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.2

voelen

5. Contact met lastige 1.8 1.8 2.2 1.9 1.5 1.7 2.0 1.7

bevolkingsgroepen
6. Mensen moeten kunnen 1.9 2.0 2.7 2.2 1.9 2.0 2.5 2.1

overtuigen overreden
7. Aangriipende situaties 1.5 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5

Gemiddelde score
Antwoordcategorie
1-4

Onafhankelijke M 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7

metingen SD .43 .43 .36 .43 .36 .44 .35 .40

N 193 218  73 484 213 218      75       506

Herhaalde metingen Ml 1.7 1.8 1.9 1.8

met Paired samples t-test M2 1.6 1.8 1.7 1.7

t 2.6* 0.2 2.6* 3.1-

Aantal respondenten N 136      98       59       293

Antwoordcategorie
0-1 (dichotoom)
Onafhankelijke M .90 1.1 1.5    1.1 .86 1.0 1.2 .98

metingen SD .90 1.2    1.1    1.1    1.1 1.3 1.1 1.2

N 191 217  73 481 213 218      75        506

Herhaalde metingen Ml .87 .98 1.5 1.0

met Paired samples t-test M2 .86 .95 1.2 .95

t 1.8 .29 2.5* 1.4

Aantal respondenten N 134      98       59       291
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Vervolg Tabel 7-13
Antwoordcategorie
0-3

Onafhankelijke M     22 5  25.8  27.9  25.4 21.4 24.9 25.3 23.9
metingen SD  11   15   12   13   12       14       12       13

N 191 217  73 481 213 218      75       506
Herhaalde metingen Ml 22.1 25.6 28.6 24.6
met Paired samples t-test M2 20.2 25.4 24.8 22.9

t 2.2* .23 2.6* 2.8*

Aantal respondenten N 134      98        59       291
Noot: Een hogere score op alle scoringsmethoden betekent een grotere emotionele belasting.
Significantieniveaus: " p< .01; * p< .05: ' p< .10

De gemiddelde scores kunnen vergeleken worden met de scores van het
onderzoek van Van Orden, Gaillard en Langefeld (1997). Zij hebben de dimensie
emotionele belasting van de VBBA gemeten bij personeel van de KMA. Hiervoor
zijn dezelfde zeven items gebruikt als in het huidige onderzoek. De uitgezonden
militairen scoren relatief gezien gemiddeld in vergelijking met de functiegroepen.
Verder valt op dat de UNFICYP-militairen op de dimensie emotionele belasting gelijk
of iets hoger scoren in vergelijking met de meeste functiegroepen en het
gemiddelde van alle functiegroepen samen (zie Tabel 7-14). Dus de UNFICYP-
militairen scoren hoger op de emotionele belasting en lager op taakbelasting in
vergelijking met de meeste andere functiegroepen.

Tabel 7-14: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensie emotione/e be/asting voor
verschillende functiegroepen (Van Orden, Gaillard & Langefeld, 1997)
Groepen Score Groepen Score Missies Score
Instructeurs                35            Kok 30 UNFICYP              28
Sportinstructeurs 33 Kantine medewerkers 28 SFOR-3                23
Chauffeurs 20 Bewakers 28 SFOR-4                26
Burgerdocenten 32 Secretaresses             18
Militaire docenten      28
Technisch 23 Totaal 27,5 Totaal         25
medewerkers functiegroepen militairen

Organisatie van het werk
Naast de dimensies taakbe/asting en emotione/e be/asting is gevraagd naar de
organisatie  van het werk met enkele losse items. In de eerste plaats is gevraagd
naar de tevredenheid over de aanwezige hulpmiddelen in het uitzendgebied en op
de tweede plaats naar de informatievoorziening in het uitzendgebied. Onder de
aanwezige hulpmiddelen worden de bewapening, de uitrusting, de
transportmiddelen en andere middelen verstaan zoals de beschikking over
telefoonlijnen en de post. Met betrekking tot de tevredenheid over de aanwezige
hulpmiddelen in het uitzendgebied, valt op dat de UNFICYP-militairen het minst
tevreden zijn halverwege de uitzending (M = 2.6). Dit heeft In de eerste plaats
wellicht te maken met de lichte bewapening, de uitrusting en het transport, dat de
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UNFICYP-deelnemers bij zich hadden. In plaats van jeeps bijvoorbeeld, waren ze
uitgerust met mountainbikes om te patrouilleren.

Het kan ook te maken hebben met de afwezigheid van airco's en
ventilatoren op sommige locaties waar ze verbleven. De score daalt aan het eind
van de uitzending. De andere militairen zijn redelijk tevreden. Als de herhaalde
metingen worden beschouwd, valt op dat de tevredenheid over de aanwezige
hulpmiddelen bij alle missies toeneemt aan het eind van de missie (1 = zeer
tevreden; 5 = ontevreden). Waarschijnlijk berust men uiteindelijk in de aanwezige

hulpmiddelen. De correlaties tussen de twee metingen (T2b en T2c) zijn bij alle
drie de groepen met een gemiddelde correlatie van .40 voor deze vraag redelijk te
noemen.

Over de informatievoorziening in het uitzendgebied zijn de militairen
tevreden of neutraal. Vooral de UNFICYP-militairen zijn relatief neutraal. Bij
herhaalde metingen valt op dat de totale groep significant meer tevreden is aan het
eind van de missie over de informatievoorziening (t =  3.3; p < .05).

Gelegenheid voor contact met het thuisfront was er evenals in het IFOR-
onderzoek van Born, Vogelaar, Soeters (2000) voldoende (zie onderstaande
tabel). De UNFICYP-militairen gaven vaker aan dat het ruim voldoende was. Tijdens
SFOR-3 en 4 konden militairen naar huis bellen met een telefoonkaart van 50 Duitse
mark. Er waren in Sisava enkele telefooncabines ingericht. Tijdens SFOR-4 waren
de voorzieningen uitgebreid met de mogelijkheid om naar huis te mailen.

Tabel 7-15: Overzicht van de gemiddelde scores op de items 'tevredenheid hulpmiddelen',
'tevredenheid informatievoorziening' en 'gelegenheid tot contact met het thuisfront' op T2b en
T2c als onafhankelijke metingen en als herhaalde metingen met de Paired samples Mest en Pearson
correlatiecoafficianten.
Meting T2b T2c
Missie 3 4 1 T 3 4 1 T

Tevredenheid hulpmiddelen
(1 = zeer tevreden

Onafhankelijke M 2.2 2.3 2.6 2.3 2.1 2.2 2.3 2.1

metingen SD .60 .65 .76 .67 .59 .59 .69     .61
N 205 229    77 511 221 227   80      528

Herhaalde metingen Ml 2.2 2.3 2.7 2.3

Paired samples t-test M2 2.0 2.2 2.3 2.1

(Tl - T3)                         t 2.2* 1.7° 3.3" 4.1**

Pearson correlatie            r .42** .43** .33** .42**
Aantal respondenten N 145 103   62      310
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Vervolg Tabel 7-15
Tevredenheid
informatievooniening (1 =
zeer tevreden)
Onafhankelijke M 2.5 2.5 2.7 2.5 2.3 2.3 2.6 2.4

metingen SD .61 .65 .79 .99 .64 .66 .72 .67

N 208 231  77 516 221 227   80      528
Herhaalde metingen Ml 2.5 2.6 2.6 2.6

Paired samples t-test M2 2.3 2.3 2.6 2.4

(Tl - T3)                           t 2.5* 2.6* -.14 3.3-
Pearson correlatie            r .40** .30** .21° .33**

Aantal respondenten N 147 105   62      314

Gelegenheid tot contact met
het thuisfront 0   =
voldoende)
Onafhankelijke M 1.6 1.7 1.3 1.6 1.5 1.5 1.2 1.5

metingen SD 1.1 1.2 .53 11 .62 .56 .40 .58

N 208 231   77 516 221 226   80      527
Herhaalde metingen Ml 1.5 1.6 1.2 1.5

Paired samples t-test M2 1.5 1.5 1.2 1.5

(Tl - T3)                           t -.45 1.4 .83 1.2

Pearson correlatie           r .55** .17° .45 .34**

Aantal respondenten N 147 104   62      313
Noot: Een lage score op elk van de drie items betekent dat militairen zeer tevreden zijn met de
hulpmiddelen en de informatievoorziening en voldoende gelegenheid voor contact met het thuisfront
hebben.

Significantieniveau: - p<.01; *p<.05; °p<.10

Kenmerken van het werk
Naast de organisatie van het werk is gevraagd naar de kenmerken van het werk.
Dit is met negen items bevraagd. Een hoge score betekent dat militairen het werk
als zinvol beschouwen en dus met de stellingen eens zijn. We zien dat vooral
SFOR-3 militairen het werk vooral als zinvol beschouwen halverwege de uitzending
en aan het eind van de uitzending in vergelijking met de andere militairen. De
SFOR-4 en UNFICYP-respondenten zijn gematigder in hun antwoorden. De scores
blijven bij SFOR-4 weI gelijk, maar de UNFICYP-respondenten zijn aan het eind van
de uitzending minder met de stellingen eens dat het werk zinvol is. De totale groep
laat zowel tijdens en na de uitzending dezelfde score zien.
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Tabel 7-16: Overzicht van de gemiddelde scores  en de standaarddeviaties  op de dimensie
kenmerken van het werk voor onafhankelijke metingen en de paired sample t-test bij herhaalde
metingen.
Meting T2b T2c
Missie 3 4 l t   3  4 1 T
Kenmerken van het werk (1 =
volledig mee eens; 5 = volledig
mee oneens)
Onafhankelijke meting M 2.4 2.7 2.8 3.1 2.4 2.8 2.9 2.7

SD .70 .72 .79 .82 .69 69 .72 .72

N 185 208  70 463 204 209    75    488
Herhaalde metingen Ml 2.4 2.8 2.7 2.6

met Paired samples t-test M2 24 2.8 2.9 2.6

t .32 .31 -2.9** -1.0

Pearson correlatie           r .62** .63** 57** .63**
Aantal respondenten N 125      91     54    270

Noot: Een hogere score op de dimensie kenmerken van het werk betekent dat militairen het werk als
zinvoller ervaren.
Significantieniveau: ** p<.01; *p<.05; °p<.10.

Samenhang tussen de dimensies van werkbelasting
De samenhang tussen de verschillende dimensies van de werkbelasting zijn ook
met elkaar gecorreleerd om na te gaan hoe de samenhang is. Tabel 7-17 laat zien
dat de dimensie taakbelasting met emotionele belasting samenhangt. Dit is
weliswaar hoger bij gelijke meetmomenten. Eigenlijk valt het op dat alle dimensies

gemeten op T2b en T2c in meer of mindere mate met elkaar samenhangen.
Duidelijk te herkennen zijn patronen van samenhang tussen emotionele

belasting en tevredenheid over de informatievoorziening (T2c), tussen de
kenmerken van het werk (T2c) en de tevredenheid over aanwezige hulpmiddelen
en de informatievoorziening (T2b en T2c). Verder valt op dat de gelegenheid voor
contact met het thuisfront vooral halverwege de uitzending met verschillende
andere dimensies van werkbelasting samenhangt. Hoe minder gelegenheid tot
contact met het thuisfront des te hoger de emotionele belastingsscore. Verder
hangen de scores op gelegenheid tot contact ook samen met de tevredenheid over
de informatievoorziening. Als de gelegenheid voor contact minder wordt, neemt
ook de tevredenheid over de informatievoorziening af.

Ook zien we dat er tussen het contact met het thuisfront gemeten op T2b
en T2c een redelijke correlatie wordt gevonden (r = .34). Dit impliceert dat de vraag
redelijk stabiel is over de tijd

183



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

Tabel 7-17: Overzicht van de correlaties tussen de eisen onderling (T2b = halverwege uitzending
en T2c = aan het eind van de uitzending)
dimensies 23456 7 8 9 10 11. 12.

werkbelasting
1.  taakbe/asting T2b      .58*      .46*      .29*     -.04 - -.04 .02 -.04 -.03 .06 .16°

.17*
2. taakbe/asting T2c .29* 49* .03 - -.02 .00 -.04 .04 .04 .07

21*

3. emot. Belasting 58* -.03 -.11 .06 .05 .02 .15* .19** .08

T2b
4. emot. Belasting .00 .05 .02 .05 -.03 .14* .15° .11

T2c
5. kenmerk. Werk -         - -.04 .02 -.10 -.04 .05

T2b .12* .11*

6. kenmerk. Werk .20* .21* .26* .28* .14* .03

T2c
7. tevr. hulpm. T2b 42* .36* .34* .11* -.03

8. tevr. hulpm. T2c .10 .42* .06 .12**

9. tevr. info T2b .33* .31** .05

10. tevr. info T2c .06 .19"
11. gelegenheid .34**
contact T2b

Noot: 1 = taakbelasting gemeten halverwege; 2 = taakbelasting gemeten eind; 3 = emotionele belasting
gemeten halverwege; 4 = emotionele belasting gemeten eind; 5 = kenmerken werk, gemeten
halverwege; 6 = kenmerken werk; gemeten eind; 7 = tevredenheid over hulpmiddelen, gemeten
halverwege; 8 = tevredenheid over hulpmiddelen, gemeten eind; 9 = tevredenheid over
informatievoorziening, gemeten halverwege; 10 = tevredenheid over informatievoorziening, gemeten
eind; 11 = gelegenheid voor contact met het thuisfront, gemeten halverwege; 12 = gelegenheid voor
contact met het thuisfront, gemeten aan het eind.
Significantieniveau: " p<.01; *p< .0 5, °p< .10.

7.3.2 Interne problemen

Met de dimensies de sfeer in de groep, de eenheid in de groep en belemmeringen
in het werk zijn de interne problemen benaderd.

Sfeer in de groep
Om de dimensie sfeer in de groep te meten tijdens de uitzending, is de vraag

gesteld: 'Hoe is de sfeer in de groep?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht). De sfeer in
de groep is met M = 2.1 (T2b) en M = 2.2 (T2c) redelijk tot goed te noemen.
Uitgesplitst naar missie valt op dat de laagste score wordt gehaald door de
UNFICYP-militairen op beide meetmomenten. Dit betekent dat zij de beste sfeer in
de groep hebben. Bij SFOR-4 valt op dat de sfeer aan het eind van de uitzending
iets verslechtert, maar over het algemeen kan er gesproken worden van een
relatief redelijk goede sfeer. Het onderzoek naar conflicten tijdens vredesoperaties
van Kop et al. (Instituut Clingendael; 2001) onder uitgezonden militairen tussen
1995 en 1999 laat zien dat het bij 42% van de conflicten binnen het team een
conflict met een Nederlandse collega betreft, vanwege de directe contacten met
collega's en er dus snel wrijvingen en conflicten kunnen ontstaan. Bij een t-toets
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(Paired samples t-test) waarbij de twee meetmomenten (T2b en T2c) als herhaalde
metingen worden beschouwd, zien we inderdaad een verslechtering van de sfeer
gemeten met de losse vraag, met uitzondering van de UNFICYP-missie.

Eenheid in de groep
De interne consistentie van de dimensie eenheid in de groep (3 items) is redelijk:
Cronbach's alpha variaert van .70 tot en met .80 over de SFOR-missies. De
Cronbach's alpha van .58 bij UNFICYP vormt een uitzondering. Deze wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het lage aantal respondenten (N = 30) of het kleine
aantal items.

De scores op de dimensie eenheid in de groep bevestigen een redelijk
goede sfeer in de groep, hoewel de scores iets lager zijn in vergelijking met de
scores op de losse vraag naar de sfeer in de groep. De UNFICYP-respondenten
hebben halverwege een redelijk hechte eenheid en blijken aan het eind van de
uitzending een nog hechtere eenheid te zijn. De UNFICYP-militairen zijn allen
afkomstig van de Luchtmobiele Brigade. Deze eenheid staat bekend als een
hechte club. Militairen kennen elkaar goed. Dit werkt blijkbaar bevorderlijk voor de
sfeer in de groep.

Naast de dimensie eenheid in de groep, is de ook de dimensie
belemmeringen in het werk gemeten. Gevraagd is hoe vaak het is voorgekomen
dat er belemmeringen waren door defecte apparatuur, door afwezigheid van
collega's (door ziekte) en door fouten van anderen (1 = nooit; 5 = zeer vaak). De
totale groep laat halverwege (M = 2.3) en aan het eind van de uitzending (M = 2.2)
zien dat er bijna nooit of slechts een enkele keer belemmeringen in het werk zijn
geweest. De UNFICYP-militairen laten de laagste gemiddelde score halverwege de
uitzending zien in vergelijking met de andere twee missies. Aan het eind van de
uitzending stijgt de gemiddelde score naar 2.3 en dit houdt in dat de
belemmeringen aan het eind van de uitzending zijn toegenomen, of door
afwezigheid van anderen (bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlof) of door fouten van
anderen. Aan het eind van de uitzending treedt het zogenaamde "rotatiegedrag"
volgens de ge'i'nterviewde commandanten op, waardoor militairen zorgelozer
worden in hun functioneren. Ze willen graag naar huis. Naarmate men
nonchalanter wordt, worden er meer fouten gemaakt, met gevolg dat de
belemmeringen in het werk toenemen. Dit wordt ondersteund door de informatie uit
de interviews. De stijging van de score op de dimensie belemmeringen in het werk
bij de UNFICYP-militairen naar 2.4 heeft deels ook te maken met de vele 24-uurs
diensten die gelopen moesten worden aan het eind van de uitzending en het
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oefenen voor de Medal Parade31 aan het eind van de uitzending, waardoor mensen

afwezig waren bij de taakuitvoering. Overigens is het totale aantal voorgekomen
belemmeringen aan het eind van de uitzending bij UNFICYP met M = 2.4 bij
herhaalde metingen relatief gezien niet hoog. De correlaties tussen de voor- en
nametingen zijn voor deze schaal weI significant maar niet hoog.

Bij de UNFICYP-militairen is extra gevraagd naar de samenwerking met de
Britten. Over de samenwerking met de Britse collegae hebben de meeste
respondenten zich negatief geuit (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht). De overgrote
meerderheid heeft daarbij aangegeven dat het optreden van de Britten helemaal
niet bevalt en bovendien vormt de Engelse taal een probleem voor de lagere
rangen. In het onderzoek van Kop (2001) onder uitgezonden militairen van 1995 -
1999 worden de talenkennis en de sociale en communicatieve vaardigheden
genoemd als gemiste onderwerpen in de voorbereiding op een uitzending. In een
vraag naar de belangrijkheid van het cursusonderdeel Engelse taal van de
opleiding Peacekeeping aan de School voor Vredesmissies/ Centrum voor
Vredesmissies (SW/CW) wordt door militairen die geen opleiding hebben gevolgd
een 8.4 aangegeven (1 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk), en de militairen die
weI de opleiding hebben gevolgd vinden het nog belangrijker (score = 8.9).

De algemene beoordelingvraag over de samenwerking met de Britten in
het huidige onderzoek, laat zien dat veertig procent van de respondenten de
samenwerking met de Britten negatief beoordeelt. Slechts een kwart laat zich
positief uit over de samenwerking en de overige respondenten zijn neutraal.

Tabel 7-18: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensies sfeer en eenheid in de groep,
en de samenwerking met de Britten voor SFOR-3, SFOR4, UNFICYP-1 en de totale groep, zowel voor
de onafhankelijke metingen als voor herhaalde metingen.
Meting T2b

1
T2c

Missie                         |3       |4       1 1       I T   1 3         |4           |1           I T
Sfeer in de groep

Onafhankelijke M 2.1 2.1 1.9 2.1 2.1 2.3 1.9 2.2

metingen SD .72 77 .71 .74 .66) .82) .70 75
N 204 224   76    504 219 222      76       517

Herhaalde metingen Ml 2.1 2.0 1.9 2.0

met Paired samples M2 2.1 2.4 1.9 2.2

t4est                              t -.87 -4.48** 0.0 -3.02**

Pearson correlatie r .21* .36** .12 .24**

Aantal respondenten N 146 102      59       307

31 De Medal Parade is een uitreiking van medailles aan de uitgezonden militairen, waarvoor geoefend moet
worden.
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Vervolg Tabel 7-18
Eenheid in de groep
Onafhankelijke M 2.4 2.3 2.0 2.3 2.4 2.4 2.1 2.3

metingen SD .65 .65 .75 .67 .71 .70 .56 .70

N 203 226   76    505 219 220      75       514
Herhaalde metingen Ml 2.4 2.3 2.2 2.3

met Paired samples M2 2.4 2.3 2.0 2.3

t-est                                t -.80 -1.55 2.04* -.49

Pearson correlatie r .61** .63** .64** .62**

Aantal respondenten N 147 103      58       308

Samenwerking rnet

Britten

Onafhankelijke          M                         3.0             -                         3.1          -
metingen SD .46 .51

N                70                           74
Herhaalde metingen   Ml                                                -                               3.0            -
met Paired samples M2 3.1

t4est                               t                                                                                             -.2.7**
Pearson correlatie        r                                                            -              .73**         -

Aantal respondenten N                                        -                       53          -

Noot: Een hogere score op de dimensies sfeer in de groep en eenheid in de groep betekent een
slechtere sfeer en eenheid. Een hogere score op de dimensie belemmeringen in het werk betekent dat
er vaker belemmeringen zijn. Een hogere score op de dimensie samenwerking met de Britten betekent

een verslechtering in de samenwerking.
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

Samenhang tussen de dimensies van interne problemen
De onderstaande tabel laat de correlaties tussen de afzonderlijke dimensies van de
interne problemen zien. Het valt op dat vooral tussen de twee metingen van
eenheid in de groep een sterke positieve correlatie bestaat. Dit betekent dat de
vragen erg stabiel zijn over de tijd (r = .62). Ook tussen de twee metingen van de
dimensie sfeer in de groep is een correlatie gevonden. Verder correleert de
dimensie belemmeringen in het werk gemeten halverwege en aan het eind van de
uitzending ook positief over de twee meetmomenten (r = .37). De dimensies
eenheid in de groep en sfeer in de groep correleren op beide meetmomenten sterk
met elkaar. De dimensie eenheid in de groep hangt zowel gemeten op T2b en T2c
redelijk positief samen met belemmeringen in het werk gemeten op T2b, dus
halverwege de uitzending. Dit wil zeggen dat de eenheid in de groep verslechtert
naarmate er zich meer belemmeringen hebben voor gedaan. De samenhang is
minder sterk met de dimensie belemmeringen in het werk gemeten aan het eind
van de uitzending. De dimensie sfeer in de groep hangt alleen halverwege de
uitzending samen met de dimensie belemmeringen in het werk. Blijkbaar gaan
belemmeringen in het werk op dat moment samen met een verslechtering van de
sfeer in de groep.
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Tabel 7-19: Overzicht van de correlaties tussen de dimensies van de interne problemen
onderling ( T2b = halverwege de uitzending, T2c = aan het eind van de uitzending).

Missies

Dimensies interne problemen       1              2             3             4               5

2.  eenheid  in  de groep T2c .62*

3.  sfeer in de  groep T2b .57- .31**

4. sfeer in de groepT2c .32" .58** .24**

5. belemmeringen T2b .24* .28* .16** .11

6. belemmeringen T2c .18* .16* .11 .03 .37**

Significantieniveau: ** p<.01, *p<.05; °p<.10.

7.3.3 Stressvolle gebeurtenissen

Met een vragenlijst is nagegaan welke stressvolle gebeurtenissen militairen
hebben meegemaakt tijdens de uitzending. Daarnaast is met een open vraag
gei'nventariseerd wat de meest stressvolle gebeurtenis was van de afgelopen twee
maanden in het uitzendgebied. De stressvolle gebeurtenissen die werden ingevuld,
zijn toegelicht aan de hand van citaten uit de interviews. Tot slot is de impact van
de meest stressvolle gebeurtenissen gemeten.

Stressvolle gebeurtenissen
Gevraagd is hoe vaak een aantal situaties zoals het doorkruisen van gebieden met
mijnen, onderhandelingen bij checkpoints met de plaatselijke bevolking de laatste tijd
is voorgekomen (1 = nooit; 4 = bijna dagelijks). Er zijn enkele items verwijderd op
basis van  hun lage score bij SFOR-332. Alle items waarbij hoger dan  1 = nooit   werd

gescoord bij SFOR-3 zijn ook aan de SFOR-4 en UNFICYP-1 respondenten voorgelegd.
Bij UNFICYP-1 zijn na bespreking met uitgezonden militairen items die minder van
toepassing waren op UNFICYP er ook uit gelaten en is het item 'ongelukken'
toegevoegd.

De scores op alle items zijn erg laag. Er komen nauwelijks of zelden
incidenten voor. SFOR-3 scoort nog enigszins op het item 'Het doorkruisen van
gebieden met mijnen'. Bij SFOR-4 wordt er soms onderhandeld bij checkpoints.
UNFICYP-militairen hebben relatief vaker te maken gehad met partijen die hen
hinderden bij het werk en met agressie van de plaatselijke bevolking. Bij SFOR-3 is

32 De volgende items zijn verwijderd: 4. Het doorkruisen van gebieden op momenten dat er gevechten
plaatsvinden; 5. Beschietingen van het basiskamp of de directe omgeving daarvan; 6. Aanblik van dode
of gewonde mensen; 8. Blootstelling aan direct vuur; 9. Diefstal van uw of NAVO eigendommen; 10.
Aanblik van dode of gewonde mensen; 14. Getuige zijn van aanslagen op de plaatselijke bevolking; 15.
Afvuren van waarschuwingsschoten; 16. Daadwerkelijk gericht vuur hebben uitgebracht; 17. Het
ontwapenen van strijders.
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de totale score (M = 1.2) zowel halverwege als aan  het eind van de uitzending
relatief lager dan de scores die door UNFICYP en SFOR-4 worden gehaald. Dus
tijdens SFOR-3 hebben zich relatief minder vaak gebeurtenissen voorgedaan in
vergelijking met SFOR-4 en UNFICYP-1. De UNFICYP-militairen scoren ook op beide
meetmomenten gelijk. Bij SFOR-4 vindt een daling plaats bij herhaalde metingen.
De correlaties tussen beide meetmomenten zijn voor alle drie de missies
significant. SFOR-3 kent de sterkste correlatie (r = .71).

Tabel 7-20: Overzicht van de scores en standaarddeviaties bij onafhankelijke metingen voor de
vragenlijst naar gebeurtenissen, gemeten op T2a (alleen SFOR-3), op T2b en T2c voor SFOR-3,
SFOR# en UNFICYP-1 en de totale groep en de Paired samples t-test en Pearson correlatie bij
herhaalde metingen (T2b-T2c).
Meting T2a T2b T2c
Missie

1
3 34 1 T 3 4 1 T

Stressvolle
gebeudenissen M
1 2.1 2.3 1.8 - 2.1 2.2 1.6        -         1.9

2 1.4 1.4 2.0 - 1.6 1.2 1.6        -         1.4

3 1.4 1.3 1.6 1.6 1.5 1.2 1.4 1.7 1.4

7 1.7 1.4 1.8 1.7 1.6 1.4 1.6 1.6 1.5

9 1.4 1.3 1.8 1.4 1.5 1.1 1.3 1.3 1.2

11 1.2 1.2 1.3 - 1.2 1.2 1.3        -         1.3

12 1.4 1.2 1.5 - 1.4 1.0 1.4        -         1.2

13 1.0 1.3 - - 1.2 1.0      -          -         1.0

18 1.5 1.1 1.7 1.7 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5

19 1.1 1.4 1.3 - 1.3 1.1 1.1         -         1.1

20     - - -  1.5 1.5 - - 1.5 1.5

Gemiddelde score
Onafhanke- M 1.3 1.2 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.6 1.3

lijke metingen SD .26           .21 .46 .37 .40 .25 .38 .38 .35

N 243 197 217   74 488 218 211      76      505
Herhaalde Ml 1.2 1.6 1.5 1.4

meting met M2 1.2 1.4 1.5 1.3

Paired                   t 1.5 3.7- -.46 2.7**

samples t-test
Pearson                r .71** .59** .38** .65**
correlatie
Aantal respondenten N 138     98       57      293

Noot: 1. Doorkruisen van gebieden met mijnen; 2. Onderhandelen/Confrontaties aan checkpoints; 3.
Partijen/bevolking ter plaatsen hinderen u en uw colleges bij het uitvoeren van het werk; 7. Agressie van
de plaatselijke bevolking; 9. Diefstal van uw of NAVO eigendommen; 11. Geen hulpverlening mogelijk
waar dat wei gewenst is; 12. Geen verbindingen mogelijk op gevaarlijke momenten; 13. Vijandelijk vuur
niet mogen beantwoorden met tegenvuur; 18. Afwijzing door de plaatselijke bevolking; 19. Chantage
door de plaatselijke bevolking; 20. Ongelukken tijdens het werk
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.
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In de vorige tabel zagen we dat de SFOR-militairen het meest blootgesteld zijn aan
het doorkruisen van gebieden met mijnen en aan het onderhandelen bij checkpoints.

In vergelijking met de resultaten van het onderzoek van Johansson (1997) en het
onderzoek van Born, Vogelaar en Soeters (2000) zijn de scores laag (zie Bijlage
Hoofdstuk 7 C). Om te exact te kunnen vergelijken is uitgegaan van de procentuele
verdeling van de antwoorden. Aan de twee genoemde gebeurtenissen werden
IFOR-militairen ook redelijk blootgesteld ('dagelijks' 49% respectievelijk 27%). Het
eerdere UNPROFOR-onderzoek van Johansson (1997) laat hogere cijfers zien voor
deze gebeurtenissen, namelijk 44 procent en 49 procent. In percentages gemeten
rapporteert dertien procent van de SFOR-3 respondenten halverwege de uitzending
dat ze dagelijks mijnenvelden doorkruist. Van de SFOR-4 respondenten is dat nog
slechts vier procent. Verder heeft maar vijf procent van SFOR-3 dagelijks te maken

gehad met onderhandelingen bij checkpoints en bij SFOR-4 is dat drie procent. Verder

valt op dat SFOR-3 nauwelijks te maken heeft gehad met agressie tussen de
bevolkingsgroepen (40% scoort 'zelden'). Born, Vogelaar en Soeters (2000)
concludeerden in hun onderzoek onder IFOR-militairen dat er weinig stressvolle

gebeurtenissen waren geweest. Officieren haalden een gemiddelde score van 2.1.
In het huidige onderzoek laten officieren een score van 1.4 (T2b) en 1.3 (T2c) zien.
Born, Vogelaar en Soeters (2000) vonden een verschil tussen de rangen, namelijk
dat soldaten (M = .98), korporaals (M = 1.3) en onderofficieren (M = 1.0) het minst

en officieren (M = 2.14) het meest met gebeurtenissen te maken hebben gehad. In
het huidige onderzoek halen de soldaten een gemiddelde score van  1.4 (T2b) en
1.3 (T2c), de korporaals 1.4 (T2b) en  1.3 (T2c), de onderofficieren 1.1  (T2b) en 1.1
(T2c),  officieren  1.4  (T2b)  en  1.3  (T2c). Het verschil op beide meetmomenten

tussen lage en hoge rangen wordt niet gevonden in het huidige onderzoek (T2b: t
= -.31, p = .76; T2c: t = -.89, p = .37).

Tabel 7-21: Overzicht  van de gemiddelde scores IFOR-onderzoek gemeten halverwege  de
uitzending (Born, Vogelaar, Soeters, 2000) en de gemiddelde score per rang gemeten
halverwege en aan het eind van de uitending voor de totale groep.

IFOR-onderzoek Huidige onderzoek Huidige onderzoek
T2b T2c

Rangen
Soldaat .98 1.40 1.30

Korporaal 1.26 1.40 1.30

Onderofficier 1.00 1.10 1.10
Officier 2.14 1.40 1.30

Meest stressvolle gebeurtenis
Met een open vraag is de respondenten vervolgens gevraagd om aan te geven wat
de meest stressvolle gebeurtenis was die ze de afgelopen twee maanden hadden

meegemaakt. Deze vraag is op verschillende meetmomenten gesteld, zowel na
twee maanden in het uitzendgebied (alleen bij SFOR-3), halverwege de uitzending
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(T2b) en twee weken voor terugkeer uit het uitzendgebied (T2c). In Tabel 7-22
worden de gevonden resultaten weergegeven van de onafhankelijke
meetmomenten. De antwoorden op de open vraag zijn onderverdeeld in brede
antwoordcategorieOn. Om de bevindingen per antwoordcategorie beter te
onderbouwen, worden ze toegelicht met citaten uit de interviews.

Het merendeel van de respondenten heeft geen stressvolle gebeurtenis
meegemaakt. De metingen bij SFOR-3 (T2b en T2c) laten zeer hoge percentages
respondenten zien die niets hebben ingevuld (respectievelijk 82% en 80%). De
verklaring hiervoor is dat de betreffende uitzendingen over het algemeen rustig zijn
verlopen. Aan het begin van de uitzending SFOR-3 was er de arrestatie van twee
oorlogsmisdadigers. Hierdoor is het percentage respondenten dat de categorieOn
'taken/acties van SFOR' en 'dreigingen, acties door lokals' aan het begin van deze
uitzending heeft ingevuld hoger. De bevindingen uit de interviews ondersteunen dit.
De situatie tijdens en net na de arrestatie werd als zeer bedreigend ervaren door
sommige militairen. De Kroatische bevolking reageerde volgens de geinterviewden
vrij heftig op de arrestatie. De Nederlandse verkenners stuitten tijdens een van hun
patrouilles op een door de lokale bevolking opgeworpen roadblock. Deze agressieve
reactie werd door de Nederlandse militairen als bedreigend ervaren en zorgde voor
een gespannen sfeer (Vogelaar, Kramer, Op den Buijs, Peters, 2001). Een
korporaal vertelt:

'Op dat moment heb je maar dan ding voor ogen en dat is dat die Kroaten daar een
beetje naar jou staan te spugen en dan denk je niet aan stress. Je denkt alleen
maar aan je eigen hachje redden en dat van je maten (...). Behoorlijk bedreigend
toch wei, want 's avonds ga je in je bed liggen en heb je koppijn van de drukte en
de spanning. Je voelt je niet lekker, een beetje ziek. Dus het is allemaal niet zo
prettig geweest."

Naarmate de uitzending vordert, neemt de categorie 'wrijving en conflicten' af bij
SFOR-3. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat het begin
van een uitzending een periode van gewenning is. In een uitzendgebied moeten
respondenten wennen aan elkaar en aan de manier van wonen en werken.
Sommige SFOR en UNFICYP eenheden verbleven in tenten, andere eenheden sliepen
met een groot aantal collega's in een huis. Het is logisch dat dit de privacy aantast
en tot spanning en wrijving leidt:

'AIs lemand zijn kamer niet opruimt en de ander heeft er last van of de een wil
slapen en de ander maakt alleen maar herrie en hij waarschuwt twee keer, en als
die jongen dan voor de derde of vierde keer waarschuwt dan wordt er een klap
uitgedeeld en dan is het over."
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Bij SFOR-3 zijn er in het begin van de uitzending ook wrijvingen en conflicten

geweest tussen de kaderleden van de twee teams. Uit de interviews is naar voren

gekomen dat er regelmatig fricties tussen staffunctionarissen en de
teamcommandanten waren, die voor een deel aan rang- en ervaringsverschillen
konden worden toegeschreven. Aan het eind van de SFOR-3 uitzending valt op dat
de categorie 'overige gebeurtenissen' iets toegenomen is.

In deze categorie zijn zowel bij SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP gebeurtenissen
beschreven die erg uiteenlopend van aard zijn en slechts door een enkeling
genoemd zijn, zoals een incident met een verdronken kind en het afbranden van
de keuken. Een groepscommandant en kok vertellen:

"Er kwamen mensen aan de poort met een kind. Dat was al dood. Het hoofd van

dat jochie was helemaal kapot."

" De keuken  is een keer afgefikt. We hebben 3 of 4 weken  in een tent gestaan....
Het was weI eventjes schrikken, maar we hebben weI vaker een brandje in de
keuken gehad, maar dat waren dan kleine dingen. (...) ik keek en de vlammen
schoten zo omhoog  (...) we konden die avond  niet eten  en  het was net etenstijd,
dus hebben we blikken uitgegeven om zelf op te warmen."

Ook een incident waarbij een lokale bewoner was neergestoken en waarbij SFOR
assistentie verleende en het horen van schieten in de categorie 'overig'
weggeschreven. Aan het begin van de uitzending heeft het horen van schoten in
de lucht tot enige spanning geleid bij militairen. Het ging dan om lokale

bruiloftsfeesten, waarbij als traditie in de lucht wordt geschoten. Het was niet
gericht op SFOR.

Bij SFOR-4 is het aantal militairen dat iets heeft meegemaakt iets groter in
vergelijking met SFOR-3. Bij SFOR-4 valt op dat het percentage dat iets invult,
afneemt aan het eind van de uitzending tot ongeveer eenderde van de
respondenten. De categoriean 'problemen meUaan het thuisfront' en 'overige
gebeurtenissen' worden relatief gezien het meest genoemd bij SFOR-4. Problemen
in de categorie 'problemen meUaan het thuisfront' zijn er in allerlei soorten en lopen
uiteen van geboortes van kinderen tot sterfgevallen in de familie en heimwee naar
het thuisfront en relatiestrubbelingen, zoals uit de volgende citaten naar voren
komt:

"(...) Een jongen die had een kind gekregen, zijn partner was er slecht aan toe. Ze
kon de situatie thuis niet meer handhaven. Dan zit je hier en kun je niks doen, dan
kun je beter thuis zitten."
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"lk ben, omdat ik heimwee had naar mijn thuisfront een keer extra met verlof
geweest. Ik was na een telefoontje met mijn vriendin helemaal overstuur. Ik was
bijna in staat om een voertuig te pakken en naar huis te rijden bij wijze van
spreken."

"Er zijn veel jongens die hebben problemen  met hun vriendinnetjes (...).  Ze zit te
veel in de bar en als je een tijd afspreekt dat je belt en ze is er dan niet dan is dat
gewoon klote."

Opvallend is ook de score in de categorie 'dreigingen en acties door de lokale

bevolking' bij SFOR-4. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de verkiezingen die
plaatsgevonden  in het najaar van  1998. Een soldaat van de Crowd Riot and Control (CRC)
eenheid vertelt:

"Een hot item, de verkiezingen, volgens mij zijn we daarvoor in het leven
geroepen.. We hebben op een uur "notice"33 gestaan. Ook weI eens op een kwartier,
dan heb je speciale broek en beenbeschermers al aan, maar we hebben niet
daadwerkelijk opgetreden (...)"

Bovendien stond SFOR in het teken van de terugkeer van vluchtelingen en het
monitoren daarvan. Dit leverde vooral tijdens SFOR-4 voor het Alpha-team veel
werk en spanningen op, omdat de lokale bevolking daarbij voor opstootjes zorgde
in de vorm van demonstraties en blokkades. De bataljonscommandant vertelt:

"Bij het Charlie-team is er een blokkade van terugkerende vluchtelingen geweest.
Rond de stad Vitez is het vaker voorgekomen, daar zijn we ook een keer fysiek
tussen twee partijen ingekomen. De refugees komen terug en jagen de displaced

persons weer uit hun huizen. Dit leidt tot spanningen (...) er zijn emoties bij
betrokken, het kan snel escaleren en je kan het niet voorspellen, je weet niet in
welk dorp of welk deel van het dorp (...) dat is minder beheersbaar."

Aan het eind van de SFOR-4 uitzending nemen de stressvolle gebeurtenissen over
het algemeen af. De categorie 'problemen met/aan het thuisfront' daalt en de
categoriedn 'wrijving en conflicten onderling' en 'werkgerelateerde gebeurtenissen'
treden meer op de voorgrond. De scores in de categorie 'wrijving en conflicten' zijn
waarschijnlijk het gevolg van het zogenaamde rotatiegedrag aan het eind van de
uitzending. Militairen weten dat ze snel naar huis gaan en dit werkt door in hun
gedrag en houding. Ze worden nonchalanter. Dit kan tot conflicten en wrijvingen in
de groep leiden. Een soldaat van een mortiereenheid vertelt hierover:

33 Een uur op notice staan houdt in dat er binnen een uur gereageerd kan worden door de Crowd Riot en
Control eenheid om in te grijpen als er iets aan de hand mocht zijn.
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"... We zitten tegen de laatste weken aan. dus komen de uitbarstingen. Je scheldt
elkaar dan even flink uit en de andere dag is het weer over (...)"

Wat betreft de antwoorden in de categorie 'werkgerelateerde gebeurtenissen' aan
het einde van de SFOR-4 uitzending, is het vooral de verveling die de kop op steekt
gedurende de uitzending. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele militairen
gedurende de uitzending niet van de base zijn afgeweest en niet veel te doen
hebben gehad. Dit geldt voor bepaalde eenheden zoals de Crowd and Riot Control

(CRC) eenheid bij SFOR-4. Een soldaat vertelt:

"Als je hier op de base zit is het niet zo druk, af en toe onderhoud van je wapen en
de viertonner. De rest van de tijd moet je jezelf zien te vermaken met sporten,
lezen, leren. In principe hebben we veel vrijheid om wat voor onszelf te doen (...) in
mijn ogen was er te vaak te weinig werk (...) we hebben echt te veel dagen gehad
om iets voor ons zelf te doen (...)"

De meeste militairen van andere eenheden hebben doorgaans genoeg te doen
gehad. Een soldaat van de mortiereenheid vertelt.

"We hebben af en toe een dagje dat er niks te doen is, maar dan zegt de luit van
jullie kunnen jezelf perfect bezig houden. Sommige jongens hebben hun studie en
een ander gaat lekker lui op zijn bed liggen, of lezen. Maar meestal hebben we een
programma waarbij we altijd weI wat te doen hebben. We zijn vaak weg en als we
dan eigenlijk niks te doen hebben zijn we eigenlijk blij (...)"

Bij UNFICYP wordt in tegenstelling tot de beide SFOR-missies relatief gezien meer
melding gemaakt van stressvolle gebeurtenissen. Ruim de helft van de
respondenten heeft zowel op T2b als T2c iets heeft ingevuld. De aard van de
problemen ligt bij UNFICYP gedeeltelijk anders in vergelijking met SFOR. Halverwege
de uitzending zijn het vooral de wrijvingen en conflicten onderling en de dreigingen
en acties van de lokale bevolking. Bij wrijving en conflicten onderling moet bij
UNFICYP vooral gedacht worden aan spanningen tussen de Nederlanders en de
Britten op het gebied van samenwerking. Ook in de categorie regels en
bureaucratie wordt daarom gescoord. Dit zagen we ook al terug bij de beoordeling
van de samenwerking met de Britten (zie vorige paragraaf). Het optreden onder
Brits commando betekende dat de Nederlanders zich moesten houden aan de
Britse normen, waarden en regels:

7..) af en toe waren er weI irritaties, maar dat was meer de manier van het
Engelse handelen, tradities staan  heel  hoog  in het vaandel  (...).  Het was  niet de
vent op zich die dan irriteerde maar duidelijk het engelse systeem dat irriteerde, de
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duidelijke scheiding tussen soldaten, onderofficieren en officieren  (...).  Het  werd
dus niet op prijs gesteld dat je bij de manschappen met wie je overdag
samenwerkte 's avonds nog en biertje ging drinken."

"De Britten, dit is toch weI een apart verhaal. De soldaten zeg maar, die zijn
normaal. Maar zodra ze een rang hoger zijn (korporaal) dan denken ze dat ze heel
wat zijn, schreeuwen tegen de mannen en als je het bevel niet opvolgt dan krijg je
problemen. Daar heb je niks in te brengen en je doet het zoals zij het willen, dat
kan varidren tot de gekste dingen."

Ook zijn er irritaties binnen de Nederlandse eenheden ontstaan omdat sommige
Nederlandse kaderleden zich gingen aanpassen aan de Britten (zie ook: Soeters,
Op den Buijs & Vogelaar, 2001):

"Je zag de Nederlandse kaderleden veranderen. Veranderen in de zin van dat ze
hetzelfde gingen doen als de Britten. Daardoor heb ik een aanvaring gehad met
mijn eigen groepscommandant die ik toch al een kleine drie jaar ken (...)."

Bij het niet naleven van de regels werden er flinke straffen uitgedeeld door de
Britten, die niet in overeenkomst waren met de Nederlandse maatstaven volgens
een Nederlandse militair:

"lk was een keer te laat gekomen samen met mijn buddy en bij de Britten moet je
om 24.00 uur binnen zijn. Wij waren twintig minuten te laat binnen. Hiervoor kregen
wij straf van onze eigen compagnies commandant in de vorm van f100,- per
persoon boete. Wat ik erg jammer vond was dat we van de Britten een maand
werkstraf kregen. Dat was geen makkie, de vloer twintig keer vegen totdat hij glom,
en de steentjes wit verven en de bladeren vegen en dat soort dingen."

Onder de categorie 'werkgerelateerde gebeurtenissen' werd bij UNFICYP ook het
werken in 24-uurs diensten beschreven. Aan het eind van de uitzending wordt hier
hoog op gescoord. Nederlandse militairen moesten na het draaien van een 24-
uursdienst nog voor de Medal Parade oefenen, zonder te hebben geslapen. In de
vorige paragraaf is dit bij de beschrijving van de dimensie belemmeringen in het
werk ook aan de orde gebracht. Het oefenen voor de Medal Parade werd door een

groot aantal respondenten als erg vervelend ervaren. Ook verveling werd vaak
genoemd bij UNFICYP vooral door militairen met een lagere rang:

"De eerste maanden is het natuurlijk wennen, je weet hoe het eruit ziet, maar
daarna begon de verveling toe te slaan, je hebt zes maanden dezelfde dingen
gedaan en dat is toch weI een probleem. Aan het begin was het weI interessant
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omdat het nieuw is, maar daarna wordt het een sleur en is het niet echt avontuurlijk
meer. Het is gewoon saai en er gebeurt helemaal niets daarzo."

"Voor soldaten is het best een saaie uitzending. Er zijn dagen dat er niets gebeurt
en dan sta je maar te wachten in 50 graden zon. Dan slaat de verveling toe. Voor
mij als luitenant is dat anders ik was aan het onderhandelen en mijn dagindeling
was anders, ik kon overal heen, patrouilleren, mee fietsen et cetera. "

Bij de categorie 'overige gebeurtenissen' zijn bij UNFICYP de klimatologische
aspecten beschreven, bijvoorbeeld de hoge temperatuur waarin gewerkt en
geslapen moet worden. Vooral als militairen nachtdienst hebben gedraaid is het
erg vervelend om overdag in de hitte te moeten slapen. Een militair vertelt:

"Je zit in de zomerperiode en ik kwam uit het vliegtuig en toen had ik moeite met de
luchtvochtigheid. Maar daar ben je zo aan gewend. In het begin laat je je nog
verbranden en ga je dus best slordig met je lichaam om."

Tot slot zijn opmerkingen over de verlofregeling bij UNFICYP onder de 'overige
gebeurtenissen' weggeschreven. De verlofregeling was volgens sommige militairen
niet goed geregeld gedurende de uitzending. Respondenten meldden dat de
verlofdata werden verschoven en/of dat ze na slechts twee weken in het
uitzendgebied te hebben doorgebracht al met verlof werden gestuurd.

Tabel 7-22: Overzicht van de inventarisatie van stressvolle gebeurtenissen in percentages (N =
aantal gebeurtenissen door respondenten ingevuld; T2a = begin van de uitzending, T2b =
halverwege, T2c = eind van de uitzending)

T2a T2b T2c
Missie                                                         3               3          4            1             3            4            1

N=137 N=78 N=231 N=62 N=79 N=229 N=69
% % % % % % %

Niks ingevuld % 68.7 82.2 58.0 45.0 82.0 66.4 46.0
Wei iets ingevuld, namelijk %: 31.3 17.8 42.0 55.0 18.0 33.6 54.0

1.taken / acties van SFOR / UNFICYP 6.6 4.6 0.9 3.2 0.7 1.3 1.5

2. dreiging / actie van lokals 6.4 0.7 5.2 8.1 0.2 1.3 1.5

3. overige gevaarlijke situaties 2.1 0.7 3.9      -         1.1      2.2      -

4. regels/bureaucratie (o.a. Britten)          1.1 1.4 2.6 6.5 0.5 1.0 2.9

5. wrijving/conflicten onderling 6.4 1.1 3.5 9.7 2.7 6.1 7.3

6. onvoldoende voorzieningen 2.5 14 1.7 - 1.8 1.3      -

7. problemen met/aan het thuisfront .9 1.6 9.1 4.9 2.1 3.4 7.3

(relaties, sterfgevallen, etc)
8. ongelukken met voertuigen 2.1 1.6 2.2 1.6 0.7 0.4 5.8

9. werkgerelateerde gebeurtenissen 0.7 0.9 3.9 6.5 3.9 6.1 20.4

(verveling, 24-uurs diensten, etc)
10. overige gebeurtenissen 2.5 2.1 9.1 6.5 4.3 3.9 2.9

11. klimaat                                 -          -       -        3.2      -        -
12. verlofregeling                          -          -       -        4.9      -        -        4.4
Totaal % 100 100 100 100 100 100 100
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Impact van de gebeurtenissen
Wat betreft de impact van de gebeurtenissen, waarbij een lage score nauwelijks of
geen impact betekent, valt op dat vooral bij de SFOR-4 respondenten de
gebeurtenissen de meeste impact hebben gehad en dus het meest bedreigend en
aangrijpend waren (M = 2.4) halverwege de uitzending. Aan het eind daalt de
score. Bij alle drie de missies daalt de impact significant op T2c. Opgemerkt kan
worden dat de scores niet erg hoog zijn en dus de impact van de gebeurtenissen
halverwege en aan het eind van de uitzending laag is.

Tabel 7-23: Overzicht van de gemiddelde score en standaarddeviatie van de impact van de meest
stressvolle gebeurtenissen gemeten op T2b en T2c bij onafhankelijke metingen en bij herhaalde
metingen met Paired samples t-test en Pearson correlatie voor SFOR-3, SFOR-4, UNFICYP-1 en de
totale groep.

T2b T2c
Missie 34 1 T 3 4 1 T
impact van de gebeurtenis
( 1 = helemaal geen impact; 5
= zeer veel impact)

Onafhankelijke meting M 1.5 2.4 1.3 1.7 1.3 1.6 1.2 1.4

SD .56 .99 .43 .82 .52 .66 .45 .60

N    100   78    70 248 108 192     71      371
Herhaalde meting  met Ml 1.4 2.3 1.3 1.6

Paired samples t-test M2 1.2 1.5 1.2 1.3

t 3.2** 3.8** 2.0° 4.9**

Pearson correlatie              r .46** .08 .40** .32"

Aantal respondenten N                                                     41          37          57        131
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

Samenhang stressvolle gebeurtenissen
De tabel met de correlaties tussen de gebeurtenissen onderling laat zien dat de
gebeurtenissen in het uitzendgebied sterk met elkaar correleren (T2b - T2c; r =
.71). De meest stressvolle gebeurtenis is hierbij als dichotome variabele gescoord
(0 = niets ingevuld; 1 = iets ingevuld). De oorzaak kan zijn dat hetzelfde wordt
gemeten op beide momenten. De vraagstelling betrof echter bij beide vragen "de
afgelopen periode", maar respondenten kunnen dit als hetzelfde beschouwd
hebben. De open vraag wat de meest stressvolle gebeurtenis is geweest correleert
met .26. Ook de impact van de uitzending gemeten op T2b en T2c correleert met
.33 redelijk tussen de twee meetmomenten.
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Tabel 7-24: Overzicht van correlaties tussen de dimensies van de gebeurtenissen onderling
Dimensies gebeurtenissen

Dimensies gebeurtenissen                  1                2             3             4              5
2 stressvolle gebeurtenissen (32c) .71*

3 meest stressvolle gebeurtenis (T2b) .15* .08

4 meest stressvolle gebeurtenis (32(1 -.21 .00 .26*

5 impact van de gebeurtenis (T2b) .31* 30* .17* -.23*

6 impactvan de gebeurtenis 52c) .24 .25* -.02 .03 .33*

Noot: 1 = stressvolle gebeurtenissen, gemeten halverwege; 2 = stressvolle gebeurtenissen, gemeten
eind; 3 = meest stressvolle gebeurtenis, gemeten halverwege; 4 = meest stressvolle gebeur·tenis,
gemeten eind; 5 = impact van de gebeurtenis, gemeten halverwege; 6 = impact van de gebeurtenis,
gemeten eind. Significantieniveau: ** p<.01; *p<.05; 'p<.10.

7.3.4 Omgevingsstressoren

Tijdens de uitzending is gevraagd in hoeverre de respondenten werden gehinderd
door allerlei omgevingsstressoren tijdens hun uitzending. Dit is gedaan met een
vragenlijst naar de arbeidsomstandigheden (1 = helemaal niet; 5 = heel erg). De
interne consistentie varieerde van .64 tot .75. Uit Tabel 7-25 valt af te lezen dat de
gemiddelde scores over het algemeen niet zo hoog zijn. SFOR-3 en SFOR-4

militairen worden vooral gehinderd door stof, Vuil en smeer en

temperatuurswisselingen. Het IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar, Soeters, 2000) liet
ook zien dat IFOR militairen het meest te maken hadden met vuil, stof en smeer en
verder met de kou en temperatuursafwisselingen. SFOR-4 militairen hebben
bovendien halverwege en aan het eind van de uitzending last van lawaai. Aan het
eind van de uitzending zijn SFOR-4 militairen minder gehinderd door vuil, stof en
smeer, maar dan hebben ze weI meer last hebben van vocht, regen, tocht en wind.
Dit kan te maken hebben met het wisselende jaargetijde tijdens deze uitzending.
De laatste maanden van de rotatie SFOR-4 vonden plaats in het najaar, een periode
waarin het vaker regent en dus vochtiger is dan in de zomer.

De UNFICYP-militairen scoren relatief hoog op het item 'warmte'. Dit is
logisch, aangezien het het hele jaar door warm is in Cyprus. Tijdens de zomer zijn
temperaturen van 40°c heel gewoon. UNFICYP-1 is in juni vertrokken naar Cyprus.
Naarmate de uitzending vordert, wennen militairen blijkbaar aan het klimaat. De
score op het item 'warmte' laat aan het eind van de uitzending een daling zien wat
ook te maken heeft met het invallen van de herfst. Een klimaat met hoge
temperaturen gaat dikwijls gepaard met droogte en dus met stof en vuil, wat terug
te zien is in de relatieve stijging in deze score aan het eind van de uitzending.
Ondanks de nuanceverschillen tussen items op de voor- en nameting zijn geen
verschillen gevonden tussen voor- en nameting, behalve voor UNFICYP. Daar wordt
een significante daling gevonden tussen Tl en T3 voor het item 'warmte'. Verder
zijn de correlaties tussen Tl en T3 voor alle missies opvallend hoog en significant.
Dit betekent dat het een stabiele vragenlijst is.
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Een grootschalig onderzoek naar arbeidsomstandigheden in Nederland  van  1977-
1992 door het CBS (1993) laat zien dat in het jaar 1992 27% van de werknemers
last had van vuil werk, 26% van lawaai op het werk en 25% van zwaar werk.
Verder had  11%  last van stank op  het werk en  7% deed gevaarlijk werk.  In 2000
heeft  16%  van de beroepsbevolking last gehad van gassen en dampen,  9  %  had
last van lawaai op de werkplek en 8.7% had last van stof (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, 2003). Stof en gassen zijn de gevaarlijke stoffen die
het meest voorkomen op de werkplek. Indien de gegevens van de onderzochte
militairen met de gegevens uit de Arbobalans van 2000 worden vergeleken34, dan

valt op dat vooral militairen veel meer last hebben gehad van stof, vuil en smeer
dan de werknemers in Nederland (SFOR-3: 15%; SFOR-4: 31%; UNFICYP-1: 41%).
Last van lawaai hadden vooral de SFOR-4 respondenten, namelijk 18% (SFOR-3 7%
en UNFICYP-1 0%). Militairen hadden daarentegen minder last van gas, damp en
nevel in vergelijking met de werknemers in Nederland (varieOrde van 5% bij SFOR-3

tot 3% bij UNFICYP-1). De klachten over het stof hangen bij de militairen vooral
samen met het klimaat. Vooral de UNFICYP-militairen hadden last van de warmte en
temperatuursschommelingen. Het klimaat is in het Nederlandse CBS-onderzoek
niet aan de orde omdat het onderzoek in Nederland heeft plaatsgevonden.

Tabel 7-25: Overzicht van de gemiddelde scores voor de arbeidsomstandigheden, gemeten
halverwege (T2b) en aan het eind (T2c) van de uitzending.
Meetmoment T2b T2c
Missies 3 4 1 T 3 4 1 T
1. koude 2.1 1.5 1.1 1.6 1.6 1.9 1.5 1.7

2. warmte 1.6 3.1 3.6 2.8 1.8 2.0 2.7 2.8

3. afwisseling temp. 2.1 2.3 1.6 2.0 2.0 2.5 2.0 2.2

4. vocht, regen 1.9 2.2 1.0 1.7 1.9 2.4 1.2 1.8

5. tocht, wind 1.9 2.0 1.5 1.8 1.8 2.4 1.7 1.9

6. lawaai 1.8 2.3 1.4 1.8 1.8 2.3 1.5       1,9

7. trillingen, schokken, 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2       1.1       1.2

explosies
8. stank 1.6 2.1 2.0 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8

9. vuil, smeer, stof 2.2 2.8 3.2 2.7 2.2 2.5 2.7 2.5

10. (gevaarlijke) chemische 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.1 1.3

stoffen
11. damp, nevel gas 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.4 1.1 1.3

Onafhankelijke M 1.7 2.1 1.7 1.8 1.7 2.0 1.7 1.8

meting SD (.63) (.63) (.37) (.54) (.60) (.47) (.45) (.51)

N 201 217     74 492. 217      97      78      392'

Paired samples t-test Ml 1.7 2.0 1.7 1.8

M2 1.7 2.0 1.6 1.8

t .73 .15 1.9° 1.3

Pearson correlatie r .63** 73" .71** .69**

Aantal respondenten 1\ 139      96      58      293

Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

34 Hiertoe zijn de categoriean 'tamelijk veel' en 'heel erg' samengevoegd van de meting T2c
(halverwege).
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7.3.5 Psychosociale stressoren

De theoretische variabele psychosociale stressoren is benaderd met een 6-taI
losse items. Tabel 7-26 laat zien dat er zowel halverwege (T2c) als aan het eind
van de uitzending (T2c) naar de gelegenheid om contact met het thuisfront te
onderhouden is gevraagd. Er blijkt voldoende gelegenheid hiervoor te zijn geweest.
De UNFICYP-militairen zijn er het meest tevreden over. Bij herhaalde metingen zien
we nauwelijks verschillen tussen de twee meetmomenten T2b en T2c. De
correlaties tussen de twee metingen variOren bij de verschillende groepen
militairen.

Verder is op T3 gevraagd naar de tevredenheid over de vrijetijdsbesteding,
verveling tijdens het werk en vrije tijd, hoeveelheid privacy, irritaties en
tevredenheid met het verlof. De tabel laat zien dat de UNFICYP-militairen redelijk
tevreden waren over hun vrijetijdsbesteding. Zij hadden dan ook mogelijkheden om
een duik- en snorkelcursus te volgen of om te parasailen. De SFOR-militairen

daarentegen zijn minder tevreden over de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
en de SFOR-4 militairen zijn zelfs ontevreden. Dit kan te maken hebben met het feit
dat er niet veel aan vrijetijdsbesteding te doen was op de base. Er was een
sportzaaltje op de base en er werden af en toe hardloop- en voetbalwedstrijden
georganiseerd. Blijkbaar voldeden deze vormen van vrijetijdsbesteding nog bij
SFOR-3, maar bij SFOR-4 niet meer gezien de onvrede van de SFOR-4 militairen
hierover.

De verveling tijdens het werk is vervolgens het grootst bij de UNFICYP-
militairen. SFOR-3 militairen hebben zich daarentegen het minst vaak verveeld. De
verveling in de vrije tijd is het grootst bij de SFOR-4 militairen. Dit is natuurlijk niet
verwonderlijk, gezien dat ze eerder hebben aangegeven dat ze niet tevreden zijn
met de vrije tijdsbesteding in het uitzendgebied. De UNFICYP-militairen vervelen
zich het minst vaak in de vrije tijd. Dit komt ook overeen met de eerdere bevinding
dat ze het meest tevreden zijn met de vrijetijdsbesteding. Ook hangt het gegeven
van verveling en de ontevredenheid over de vrijetijdsbesteding waarschijnlijk
samen met het gevoel van isolatie, dat de SFOR-4 militairen soms hebben. De
UNFICYP-militairen voelen zich het minst geisoleerd. In de volgende paragraaf
worden deze samenhangen beschreven.

De minste privacy rapporteren de SFOR-3 militairen. Ze worden op de voet
gevolgd door de SFOR-4 militairen. De UNFICYP-militairen scoren gemiddeld op het
item 'privacy'. Het is logisch dat er niet veel privacy is tijdens een uitzending. SFOR-
3 en SFOR-4 militairen bivakkeerden met enkele honderden personen op een terrein
zo groot als twee voetbalvelden bij elkaar. Zoals al eerder is aangegeven werd er
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in tenten geslapen met een groot aantal personen bij elkaar3: De uitzendingen in
Bosnia kennen tegenwoordig meer het idee van het kazerneleven zoals we dat
kennen van de thuissituatie. Men slaapt nauwelijks nog in tenten in BosnW en de
bases zijn inmiddels flink verbeterd in Bosnitb. Het leven in Bosnia is bijna
vergelijkbaar met het kazerneleven in Nederland. Bij de recentere uitzendingen,
zoals ISAF in Afghanistan, bivakkeert men weI in tenten.

Omdat de privacy tijdens uitzendingen te wensen overlaat, verwachten we
dat militairen zich vaak zullen irriteren aan anderen. SFOR-3 en UNFICYP-1 militairen
irriteren zich soms. SFOR-3 militairen irriteerden zich voornamelijk aan kleine
kinderachtige of domme dingen en aan het gedrag van anderen, zoals het zich er
snel vanaf maken of luiheid. Opvallend is dat SFOR-4 militairen zich zeer vaak
irriteren aan anderen. De samenhang tussen privacy en irritatie wordt in de
volgende paragraaf beschreven.

Over het verlof zijn de militairen over het algemeen redelijk tevreden. De
UNFICYP-militairen zijn neutraler in hun antwoord betreffende de tevreden over hun
verlof.

Tabel 7-26: Overzicht van de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de psychosociale
stressoren, gemeten na terugkeer (T3), waarbij 3 = SFOR-3,4 = SFOR4,1 = UNFICYP-1 en T = Totale
groep.

Missies

Psychosociale stressoren                                3               4               1                T

1. tevredenheid vrijetijdsbesteding M (SD) 2.3 (.70) 4.1 (.81) 2.1 (.74) 2.9 (1.2)

(1  = zeer tevreden)                                            N 158 123       58        339

2. verveling werk M (SD) 3.0 (1.1) 2.9 (1.1) 2.7 (.99) 2.9 (1.1)

(1  = zeer vaak)                                                    N 158 125       58        341
3. verveling vrije tijd M (SD) 3.2 (1.1) 2.1 (.73) 3.7 (.94) 2.9 (1.1)

(1  = zeer vaak)                                                   N 158 125       58        341
4. isolatie M (SD) 4.1 (.80) 3.4 (.89) 4.5 (.65) 3.9 (.90)
1  = zeer vaak)                                                      N 159 124       58        341
5. privacy M (SD) 3.3 (.85) 2.9 (.79) 2.7 (1.1) 3.0 (.90)

(1  = zeer veel)                                                      N 158 124       58        340
6. irritatie aan collega's M (SD) 3.0 (.80) 1.0 (.00) 3.3 (.95) 2.5 (1.2)

(1 = zeer vaak)                                     N                157             85               58               300
7. tevredenheid verlof M (SD) 2.2 (.87) 2.2 (.83) 2.5 (1.0) 2.2 (.90)
(1= zeer tevreden)                                N 152 114       55        321

Noot: 1 = Hoe tevreden was u over de vrijetijdsbesteding (1 = zeer tevreden)?; 2 = 'Heeft u zich
verveeld tijdens het werk?; 3 = Heeft u zich verveeld in de vrije tijd? 4 = Heeft u zich vaak geTsoleerd
gevoeld?; 5 = Hoeveel privacy kreeg u op de base?; 6 = Heeft u zich geirriteerd aan collega's? 7. Hoe
tevreden was u over het verlof?

Samenhang psychosociale stressoren
De onderstaande tabel met de correlaties tussen de psychosociale eisen onderling
laat zien dat er zoals verwacht sterke correlaties bestaan tussen de items
'verveling' en 'isolatie' (.36). Hoe meer militairen zich vervelen, des te ge,soleerder

35 In een boogtent sliepen meestal vier personen.
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voelen ze zich. Verder valt op dat er volgens verwachting een duidelijk verband is
tussen verveling in de vrije tijd en de tevredenheid over de vrijetijdsbesteding. Als
militairen zich minder vaak hebben verveeld, zijn ze meer tevreden over de
vrijetijdsbesteding. Verveling hangt verder samen met isolatie en met irritatie.
Vooral verveling in de vrije tijd hangt redelijk sterk hiermee samen. Dit betekent dat
als militairen zich minder vaak vervelen tijdens het werk, maar vooral in de vrije tijd,
ze zich ook minder irriteren aan anderen en zich minder ge)'soleerd voelen. Ook
gaat isolatie samen met irritatie (r = .29). Hoe minder men zich ge)soleerd voelt,
des te minder men zich ook irriteert aan anderen. Privacy hangt samen met irritatie
aan anderen (r = -.22). Minder privacy betekent in dit geval meer irritatie aan
anderen.

Tevredenheid met het verlof hangt samen met verveling tijdens het werk
en in de vrije tijd. Dit betekent dat als men ontevredener is met het verlof, men zich
meer verveelt tijdens het werk en de vrije tijd. Het verlof blijkt hieruit een belangrijk
aspect te zijn. Uit de interviews kwam naar voren dat militairen vooral ontevreden
waren als het verlof al zeer snel was gepland, of juist zeer laat, namelijk tegen het
einde van de uitzending. Sommige militairen kregen al na twee weken na
aankomst in het uitzendgebied verlof. Dit betekende ze nog een lange tijd te gaan
hadden na het verlof. Tevens gaat tevredenheid met verlof samen met irritaties aan
anderen. Hoe ontevredener met het verlof, des te hoger de irritaties.

Tabel 7-27: Overzicht van de correlaties tussen de items van de psychosociale stressoren
onderling, gemeten op T2b en T2c.

Missies
Psychosociale stressoren             1                 2                3          4            5        6
2. isolatie (1 = zeer vaak) .12*

3. verveling werk (1 = zeer vaak) .06 .31**

4. verveling vrije tijd ( 1= zeer vaak) -.21** .34** .61**

5. privacy (1 = zeer veel) .11* -.13* .06 .08

6. irritatie (1 = zeer vaak) -.10 .29* .28** .35** -.22*

7. tevredenheid verlof .03 -.08 -.22* -.16** -.09 -
.17**

Noot: 1 = Hoe tevreden was u over de vrijetijdsbesteding (1 = zeer tevreden)?; 2 = Heeft u zich vaak
geisoleerd gevoeld?; 3 = Heeft u zich verveeld?; 4 =Hoeveel privacy kreeg u op de base?; 5 = Heeft u
zich geirriteerd aan collega's?
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

7.4 Dynamische variabelen

In deze paragraaf worden de dynamische variabelen cohesie, verwachtingen,
sociale steun en leiderschap besproken. De dynamische variabelen zijn als
moderator in het stressmodel opgenomen en kunnen in waarde varuren.
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7.4.1 Cohesie

De theoretische variabele cohesie is gemeten met de COHES op Tl en T3 (Van
Orden, 1996). De totale schaal laat een zeer goede interne consistentie zien zowel
bij SFOR als bij UNFICYP respondenten: Cronbach's alpha varieert van .90 (SFOR-3)
tot .93 (UNFICYP) en komt daarmee overeen met de gegevens van Van Orden
(1996). De totale groep respondenten laat een gemiddelde score zien van 3.9 (SD
= .53). De SFOR-3 respondenten hebben een gemiddelde score van 4.0 (SD =. 48).
De UNFICYP militairen vertonen de sterkste cohesie in de eenheid, zij scoren
namelijk 4.1 (SD = .50) op de dimensie cohesie in de groep en de SFOR-4 militairen
vertonen met een gemiddelde score van 3.7 de minste cohesie in de eenheid. De
somscores van de uitgezonden militairen zijn aanzienlijk hoger dan de somscore
van een onderzoek naar de invloed van grensverleggende activiteiten op
situationele coping en fysiologische reactiviteit, uitgevoerd onder 32 leerlingen van
de Koninklijke Militaire School (KMS) te Weert. In dat onderzoek werd een
somscore van 3.0 gescoord (Wientjes , 1996).

Na de uitzending daalt de gemiddelde score op de dimensie cohesie in de
groep bij elke missie significant. Deze bevinding komt overeen met de bevindingen
van Bartone en Adler (1997). Zij concludeerden dat de cohesie in eenheden tijdens
en na de uitzending daalt in vergelijking met voor de uitzending. Waarschijnlijk door
het feit dat men lange tijd op elkaars lip zit. In redelijk stabiele uitzendsituaties met
een laag geweldsniveau kunnen dan irritaties ontstaan. Zo heeft de samenwerking
gedurende zes maanden bij SFOR en UNFICYP waar nauwelijks iets gebeurt, dus
geen positieve invloed op de cohesie in eenheden. De toename van irritaties en
verveling kan zijn weerslag hebben op de cohesie in de groep, vooral het sociale
deel ervan.

Tabel 7-28: Overzicht van de score op cohesie gemeten tijdens voor- en nameting bij herhaalde
metingen

T2b T2c
Missie                           3               4            1            T               3               4               1               T
Cohesie          M 4.0 3.7 4.1 3.9 3.8** 3.6** 3.8** 3.7**

SD .48 .46 .50 .53 .49 .51 .50 .50

Pearson correlatie r .35** .61** 40* .46**

Aantal respondenten N                                          79         57         39         175
Significantieniveau: ** p<.01; *p<.05; °p<.10.
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7.4.2 Verwachtingen

In deze paragraaf staan de verwachtingen van militairen over de uitzending
centraal. Het gaat om de verwachtingen met betrekking tot de dimensies
effectiviteit van de missie, de voorbereiding op de missie en de verwachtingen over
de functie. Na de uitzending zijn deze aspecten wederom gemeten; er kan dan niet
van verwachtingen worden gesproken, maar eerder van uitgekomen
verwachtingen of een oordeel over de uitzending. Dit oordeel kan ook als
uitkomstvariabele gezien worden. In de interviews, die met de uitgezonden
militairen zijn gehouden, is dieper ingegaan op de verwachtingen over de
uitzending. Om die reden worden in deze paragraaf sommige antwoorden
toegelicht met citaten uit de interviews.

De effectiviteit en de voorbereiding
In Tabel 7-29 worden de scores op de dimensies effectiviteit van de missie en
voorbereiding van de uitzending weergegeven. De dimensie effectiviteit van de
missie laat bij herhaalde metingen geen verschil zien bij de totale groep militairen
(Ml = 3.8 en M2 = 3.7; N = 205). De dimensie effectiviteit van de missie laat hoge
scores zien bij alle drie de groepen, waarbij UNFICYP militairen de hoogste score
halen met M = 3.9. Na de uitzending dalen de scores voor SFOR-3 en UNFICYP-l. Bij
SFOR-4 neemt de score toe. Vooral de stellingen dat de missies nuttig zijn en dat de
eenheden zich niet kunnen terugtrekken halen hoge scores. SFOR-3 en 4 militairen
vinden verder dat de veiligheid voor de manschappen redelijk gegarandeerd kan
worden en dat ze hard kunnen optreden, terwijl de UNFICYP-militairen deze mening
niet delen. Bij SFOR-3 en 4 respondenten is er sprake van een toename in de
gemiddelde score bij herhaalde metingen. Dat wil zeggen dat SFOR respondenten
achteraf de effectiviteit positiever hebben beoordeeld dan ze vooraf verwachtten,
waarschijnlijk omdat SFOR-3 daadwerkelijk in actie is gekomen bij de arrestatie van
de oorlogsmisdadigers. Bij UNFICYP-1 is een afname te zien met betrekking tot het
oordeel over de effectiviteit. UNFICYP-militairen zijn na de uitzending minder
enthousiast over de effectiviteit. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de uitzending
in Cyprus over het algemeen erg rustig is verlopen, terwijl in de voorbereiding de
nadruk lag op de ergste scenario's die zich mogelijk zouden voordoen en het
effectief optreden in dergelijke situaties. Door de relatieve rust hebben de militairen
niet in actie hoeven komen en kan de effectiviteit niet goed beoordeeld worden.

De militairen zijn redelijk tevreden over de voorbereiding. Deze bevinding
komt overeen met de bevindingen van het onderzoek door Kop (2001) onder
uitgezonden militairen van 1995 - 1999. Aan specifieke onderwerpen over
vredestaken en de multiculturele samenwerking blijkt uit dit onderzoek dat men
veel waarde hecht, vooral aan de kennis over het conflict, de kennis over de
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doelstellingen, de rules of engagement en de Engelse taal. Hogere rangen zijn minder
tevreden over het cursusonderdeel Engelse taal van de cursus Peacekeeping.

De militairen in het huidige onderzoek hebben ook aangegeven wat ze
van de voorbereiding vonden. De UNFICYP-militairen scoren met 3.8 gemiddeld het
hoogst op de dimensie voorbereiding. De groepen militairen en vooral UNFICYP
militairen weten wat ze als uitgezonden militair weI en niet mogen doen en hebben
er vertrouwen in dat ze goed werk gaan verrichten. Voor de SFOR-3 en UNFICYP-
militairen is het duidelijk wat hen te wachten staat in het uitzendgebied
(respectievelijk 4.0 en 4.4). SFOR-4 is wat voorzichtiger met het beantwoorden van
deze stelling en met de stelling 'De oefeningen zijn een goede voorbereiding
geweest'. Met een gemiddelde score van 4.4 op de stelling de militaire discipline is
zeer strak in onze eenheid scoren de UNFICYP-militairen het hoogst in vergelijking
met de SFOR-militairen (respectievelijk M = 3.5 en M =3.4). In vergelijking met de
SFOR-4 militairen scoren de UNFICYP militairen relatief hoger op de functiegerichte
en uitzendgerichte opleidingen (respectievelijk 3.5 en 3.7). De UNFICYP-militairen

scoren 3.8 op de stelling: 'We hebben een goede voorbereiding gehad met
betrekking tot de samenwerking met de Britten'. De omgang met de Britten
daarentegen wordt iets lager beoordeeld (M = 3.6), waarschijnlijk heeft dit te
maken met het lagere oordeel over de cursusonderdeel Engelse taal in de cursus
Peacekeeping. Er is geen significant verschil tussen voor- en nameting voor de
dimensie voorbereiding voor de totale groep uitgezonden. Voor SFOR-3, SFOR-4 en
UNFICYP-1 afzonderlijk is er weI sprake van significante dalingen tussen voor- en
nameting bij herhaalde metingen. Dit betekent dat per missie de respondenten
achteraf iets minder tevreden zijn over de voorbereiding op de uitzending dan
vooraf.

Tabel 7-29: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensies effectiviteit en voorbereiding
bij  onafhankelijke  en bij herhaalde metingen, gemeten  voor de uitzending  (Tl)  en  na  de
uitzending (T3).

Tl                      T3
Dimensies 3 4 1 T 3 4 1 T
Voorbereiding (1 = zeer mee
oneens; 5 = zeer mee eens)

Onafhankelijke M 3.7 3.5 3.8 3.6 3.5 3.4 3.5 3.4

metingen SD .45 .49 .46 .48 .55 .49 .34 .49

N 229 287 65 581 153 120     54     327
Herhaalde metingen Ml 3.8 3.6 3.8 3.7

met Paired samples t-test M2 3.6 3.3 3.4 3.5
t 3.8- 4.1** 4.9** 7.2**

Pearson correlatie r .43- .55** .26° .46**
Aantal respondenten N                                              87        68        41       196
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Vervolg Tabel 7-29
effectiviteit van de missie

Onafnankelijke M 3.7 3.7 3.9 3.7 3.8 3.7 3.5 3.7

metingen SD .47 .45 .51 .48 .49 .45 .53 .49

N 230 120 73 303 158 120     57     335

Herhaalde metingen Ml 3.7 3.8 3.9 3.8

M2 3.9 3.7 3.5 3.7

t -2.9** 2.3* 4.9** 1.8°

Pearson correlatie r .46** .35** .28° .31**

Aantal respondenten N                                              93        68        44       205
Significantieniveau: " p<.01; *p<.05; °p<.10.

De functie
In Tabel 7-28 worden de gemiddelden voor de totale groep uitgezonden militairen
en per missie weergegeven, als mede de gemiddelde scores van de betreffende
steekwoorden waaruit de dimensies positief, negatief en gevaar z\jn samengesteld.
De totale groep respondenten laat de hoogste score zien op de dimensie positief
voor de uitzending (M = 2.8; SD = .60; N = 603). Militairen verwachten over het
algemeen dat hun functie positief zal zijn is. De dimensie gevaar vertoont de

laagste score zowel op de voor- als nameting. Overigens is de dimensie gevaar de
enige dimensie waarbij er een opvallend verschil is gevonden tussen de rangen op
de voormeting. Soldaten en korporaals verwachten dat hun functie gevaarlijker is
dan de militairen met de rang van (onder)officier en hoger.

Alledrie de missies laten afzonderlijk op de voormeting de hoogst
gemiddelde score op de dimensie positief zien en halen de laagste gemiddelde
score op de dimensie negatief. Relatief gezien verschillen de gemiddelde scores
tussen de drie groepen nauwelijks van elkaar op deze dimensies. Wat betreft de
steekwoorden waaruit de dimensie positief \s samengesteld, zijn SFOR en UNFICYP-
militairen het met elkaar eens dat de uitzending 'interessant' en 'nuttig' zal worden.
In mindere mate verwachten ze dat de missie 'afwisselend' is. Met betrekking tot
de dimensie gevaar scoren de UNFICYP-militairen relatief lager dan de SFOR-

militairen. Ze hebben niet de verwachting dat de uitzending spannend zal zijn. Wat
betreft de dimensie negatief verwachten SFOR en UNFICYP-militairen dat de missie
nauwelijks 'onverantwoord' en 'onduidelijk' is. Als ze al een score op deze
dimensie hebben gehaald dan neigen ze naar de items 'saai', 'frustrerend' en
'ondankbaar'. Dit beeld kwam ook bij het IFOR-onderzoek naar voren (Born,
Vogelaar, Soeters, 2000). Kortom, militairen gaan niet met hele spannende of
negatieve verwachtingen op uitzending. Volgens d6n van de ge)nterviewde
UNFICYP-militairen zouden militairen eigenlijk geen verwachtingen moeten hebben
van een uitzending: "als je op uitzending gaat, moet je niet het ergste verwachten,
je moet er met een heel leeg gevoel naar toe gaan, maar niet denken van het is
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een uitzending en het is zwaar of pittig. Je moet er naar toe gaan met de gedachte
van 'ik zie weI wat er allemaal gebeurt' en je moet gewoon geen hoge
verwachtingen hebben, en je moet ook niet denken dat het saai of pittig wordt, of
wat dan ook."

Na de uitzending zijn de scores op de dimensies positief en gevaar over
het algemeen afgenomen vergeleken met de voormeting. Op de dimensie positief
is de score op het steekwoord 'leuk' enigszins toegenomen na de uitzending,
ondanks een gemiddelde daling van deze dimensie. Bij de dimensie gevaar zij n

lagere scores op de steekwoorden 'gevaarlijk', 'riskant', en 'angstig'
verantwoordelijk voor de daling van deze dimensie na uitzending. Een verklaring
hiervoor is waarschijnlijk het feit dat de eindoefening waarin het worst case scenario
wordt getraind, verkeerde verwachtingen schept wat betreft het te verwachten
gevaar in het uitzendgebied. Ter plekke blijkt het dan mee te vallen met de dreiging
van gevaar. De UNFICYP-militairen scoren relatief lager op de dimensies positief en
gevaar en hoger op de dimensie negatief in vergelijking met hun SFOR-collega's.
Ze vonden hun functie 'meer saai' en 'frustrerend' na terugkeer. Dit wordt
ondersteund met de informatie uit de gehouden interviews. Militairen geven aan
dat er weinig te beleven was in Cyprus. Volgens sommige militairen was het meer
een verkapte "luiervakantie" en dat maakte de uitoefening van de functie saai en
frustrerend.

Een t-toets (Paired samples t-test) voor herhaalde metingen voor de totale
groep respondenten laat een significante daling zien tussen voor- en nameting op
de dimensie positief (Ml = 2.9 en M2 = 2.7; t = 3.8, p < .01). Voor de dimensie
gevaar geldt ook een significante daling bij herhaalde metingen (Ml = 2.1; M2 =

1.7). De dimensies gevaar en positief verschillen ook bij UNFICYP significant bij
herhaalde metingen. De dimensie negatief laat geen significant verschil zien voor
de totale groep. De score op deze dimensie is nagenoeg gelijk gebleven bij de drie
afzonderlijke missies.

Wat betreft de correlaties tussen de twee metingen Tl en T3 valt op dat de
dimensies positief en gevaar redelijk met elkaar correleren, met uitzondering van
de dimensie negatief bij SFOR-3. Dit zou betekenen dat het geen stabiele dimensie
is. Dit kan veroorzaakt worden door een zogenaamd "testeffect". Dit betekent dat
de eerste meting de respondenten heeft aangezet tot nadenken over de negatieve
aspecten van de uitzending. Op deze manier zijn ze mogelijk be'invloed door de
eerste meting en daardoor tot een andere mening gekomen na afloop van de
uitzending.

Na de uitzending is aan SFOR-4 en UNFICYP-1 respondenten de vraag
gesteld of de functie die men had uitgeoefend overeenkwam met de verwachting
die men er van te voren van had. Een kleine meerderheid van de totale groep
uitgezonden militairen heeft hierop positief gereageerd. Ruim eenderde gaf aan dat
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de functie slechts gedeeltelijk overeenkwam met wat ze er van tevoren van
verwachtten en ruim eenvijfde van de respondenten gaf aan dat functie helemaal
niet overeenkwam met de verwachting. Opmerkingen bij deze vraag hadden

betrekking op het felt dat militairen niet meer in dezelfde functie uitgezonden
zouden willen worden. Het niet kunnen uitoefenen van de functie die gewoonlijk
wordt uitgeoefend heeft bij een enkeling tot frustraties geleid.

Tabel 7-30: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensies gevaar, negatief en positief bij
onafhankelijke en herhaalde metingen voor SFOR-3, SFOR.4 en UNFICYP-1 en de totale groep,
gemeten voor en na de uitzending (Tl en T3).

Tl                         T3

Dimensies 3  14  |1    |T      3    |4      11     IT
1.  gevaar
gevaarlijk 2.4 2.1 1.8 2.1 1.9 1.9 1.5 1.8

spannend 1.8 2.2 1.3 1.8 1.8 2.0 1.2 1.7

riskant 2.4 2.2 2.1 2.3 1.8 1.9 1.7 1.8

angstig 2.4 1.5 1.9 1.9 1.3 1.4 1.5 1.4

Herhaalde metingen Ml 2.3 2.1 1.8 2.1

met Paired samples t-test M2 1.7 1.8 1.5 1.7

t 9.8** 4.3** 5.9** 11.2**

Pearson correlatie r .25* .47** .59** .45**

Aantal respondenten N                                            91        66          46        203
2. negatief
onverantwoord 1.3 1.5 1.1 1.3 1.3 1.2         1.1       1.2

onduidelijk 1.5 1.7 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4

saai 1.7 1.7 1.9 1.8 1.8 2.0 2.3 2.0

frustrerend 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 1.8

ondankbaar 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 1.7 1.7

Herhaalde metingen Ml 1.6 1.6 1.6 1.6

met Paired samples t-test M2 1.4 1.6 1.7 1.6

t 2.4* -.83 -2.2* .11

Pearson correlatie r .19° .37** .50- .32**
Aantal respondenten N                                            90        64          46        200
3. positief
Interessant 30 3.0 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.7

Nuttig 3.1 2.9 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9

Leuk 2.8 2.4 2.8 2.7 3.1 2.7 2.7 2.8

Avontuurlijk 2.7 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.1 2.3

Gevarieerd waardevol 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.4

2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.7 2.7

Paired samples t- Ml 3.0 2.7 29 2.9

test en correlatie M2 2.9 2.6 2.5 2.7

t 1.3" 1.7° 4.0** 3.8**

Pearson correlatie r .45* .46** .52** .48**

Aantal respondenten N                                                91         64           45         200

Was de functie zoals u verwacht had?
- ja, helemaal 36%
- voor een deel 35%
- nee, helemaal niet 29%

Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.
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Samenhang tussen effectiviteit, voorbereiding en functie
In Tabel 7-31 wordt een overzicht gegeven van de correlaties tussen de
verschillende dimensies onderling op de voormeting en op de nameting. Op de
eerst plaats zijn er significante correlaties tussen de dimensie positief en alle
andere dimensies. Dit zijn positief significante correlaties met de dimensie gevaar,

de effectiviteit van de missie en met de voorbereiding op de missie. Dit betekent
dat naarmate militairen verwachten dat de functie gevaarlijker zal zijn, des te
positiever ze over hun functie zijn. Ze houden blijkbaar van uitdagingen. Het
onderzoek van Born, Vogelaar en Soeters (2000) onder IFOR-militairen toonde dit
al aan.

Verder zijn de dimensies positief en negatief significant negatief met elkaar
gecorreleerd. Ook hangt een positief oordeel over de te vervullen functie samen
met een positief oordeel over de effectiviteit van de uitzending en de voorbereiding.
De dimensie negatief vertoont daarentegen significante negatieve samenhangen
met de dimensies effectiviteit en voorbereiding. De dimensie effectiviteit correleert
overigens redelijk sterk met de dimensie voorbereiding. Dit betekent dat bij een
betere voorbereiding op de uitzending de effectiviteit van de uitzending hoger wordt
geacht. Op T3 worden vergelijkbare patronen van correlaties teruggevonden
tussen de verschillende dimensies. Meting T3 is daarom niet weergegeven in de
tabel.

Tabel 7-31: Overzicht van de correlaties tussen de dimensies effectiviteit, voorbereiding en de
functie voor de totale groep gemeten op Tl
Dimensies negatief gevaar voorbereiding effectiviteit

positief -.22** .24** .33** .29-

negatief 25* -.27" -.23**

gevaar .01 -.08

voorbereiding .47**

Significantieniveau: -* p <.01; *p< .05; °p< .10.

7.4.3 Sociale steun

In deze paragraaf wordt de theoretische variabele sociale steun besproken. Zes
losse items zijn daartoe afgenomen halverwege en aan het eind van de uitzending.
Deze items zijn samen als de dimensie sociale steun beschouwd. Tabel 7-32 laat
zien dat zowel halverwege als aan het eind van de uitzending de UNFICYP-militairen
de meeste sociale steun hebben genoten (M = 2.2). Met betrekking tot de dimensie
socia/e steun (1 = zeer veel/goed en 5 = zeer weinig/slecht), krijgen de SFOR-3

militairen de minste steun halverwege de uitzending (M = 2.5). Aan het eind van de
uitzending neemt de ervaren steun bij SFOR-4 deelnemers iets af (van M = 2.4 naar
M = 2.6). SFOR-4 heeft aan het eind van de uitzending minder sociale steun

209



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

genoten. Bij herhaalde metingen blijkt dit een significant verschil te zijn. De
correlatie tussen de twee metingen bij herhaalde metingen is redelijk sterk met een
gemiddelde correlatiecoafficiOnt van bijna .60.

De dimensie sociale steun \s onder te verdelen in twee subdimensies:
praten met anderen (2 items) en begrip krijgen (4 items). Vooral UNFICYP-militairen
praten regelmatig tijdens de uitzending met anderen (M = 2.1). Een mogelijke

verklaring is het feit dat 11  LMB een hechte club militairen is. Men kent elkaar goed
en dat verlaagt de drempel om makkelijker met collega's en leidinggevende over
zaken te praten. De SFOR-militairen daarentegen praten wat minder en aan het
eind van de uitzending nog minder. De UNFICYP-militairen praten niet alleen vaker
met collega's, maar hebben ook het idee het meeste begrip van hun collega's en
leidinggevende te krijgen in vergelijking met de beleving van hun SFOR-collega's.
SFOR-3 militairen krijgen vooral halverwege de uitzending minder begrip en de
SFOR-4 militairen hebben deze ervaring aan het eind van de uitzending. De scores
geven aan hoe de militairen de emotionele sociale steun zelf hebben ervaren. Het
zegt niets concreets over de kwantiteit van de emotionele steun die aangeboden is.

Tabel 7-32: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensies van sociale steun als
onafhankelijke metingen en als herhaalde metingen met Paired samples t-test en Pearson correlatie
voor SFOR-3, SFOR-4, UNFICYP-1 en de totale groep (T2b = halverwege; T2c = eind).
Meting T2b T2c
Sociale steun dimersies 3 4 1 3 4 1  T
sociale steun M 2.5 2.4 2.2 2.5 2.6 2.2 2.4

(1= zeer veel ) SD 77 .68 .58 .68 .63 .59 .63

N 193 208   70 206 211     69        486
Herhaalde metingen Ml 2.5 2.3 2.2 2.3

met Paired samples t- M2 2.5 2.5 2.2 2.4

test                               t .50 -3.8** -.25 -1.6

Pearson correlatie r .57" .60** .58" .58**

Aantals respondenten N 135      94      50        279

praten met M 2.3 2.3 2.1 2.4 2.5 2.1 2.3

anderen (1 = altijd) SD .87 .89 .78 .88 .84 74 .82

N 202 226   75 218 222     77        517
Herhaalde metingen Ml 2.3 2.3 2.0 2.2

met Paired samples t- M2 2.4 2.6 2.1 2.4

test                               t -1.8° -3.0** -.15 -3.0**

Pearson correlatie r .61** .56** .41** .57**

Aantal respondenten N 145 103     59        307

begrip krligen (1 = M 2.6 24 2.2 2.5 2.6 2.2 2.4

veel) SD .89 .71 .60 .72 .69 .67 .69

N 194 208   71 209 211     69        489
Herhaalde metingen Ml 2.6 2.3 2.2 2.4

met Paired samples t- M2 2.5 2.5 2.3 2.5

test                     t 1.3 -3.7** -0.5 -.68

Pearson correlatie r .47** .65** .63** .53*

Aantal respondenten N 136      94      51         281

Significantieniveau: ** p <.01; *p<.05; °p<.10.
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7.4.4 Leiderschap

De theoretische variabele leiderschap is na de uitzending gemeten met de
dimensie inspirerend /eiderschap van de MLQ (Den Hartog, , 1997) en er is een
tevredenheidvraag over de directe leiding afgenomen. De leidinggevenden van
SFOR en UNFICYP hebben volgens de respondenten in redelijke mate inspirerend
leiderschap getoond tijdens de uitzendingen. Bij SFOR-3 wordt dit het hoogste
gewaardeerd  (M  = 3.3; SFOR-4:  M  = 3.1; UNFICYP-1:  M  =  3.2). De leidinggevende
heeft het volle vertrouwen van de militairen. Dit wordt door UNFICYP iets hoger
gewaardeerd dan door SFOR en daarnaast geeft de leidinggevende advies
wanneer de manschappen dat nodig hebben en luistert naar zaken die voor de
manschappen van belang zijn. Leidinggevenden fungeren in mindere mate als een
voorbeeld voor de manschappen. De relatie met de leidinggevende is over het
algemeen goed te noemen. Ongeveer driekwart van de respondenten oordeelt
deze relatie als goed tot zeer goed. Vooral SFOR-3 militairen zijn erg te spreken
over hun relatie met hun leidinggevende. SFOR-3 militairen zijn ook het meest
tevreden met het optreden van hun leidinggevende. De SFOR-4 en UNFICYP

militairen zijn neutraler gestemd hierover. Over het algemeen heeft drie procent
een slechte relatie met de leidinggevende en is tien procent ontevreden over de
leidinggevende.

Tabel 7-33: Overzicht van de gemiddelde scores op de dimensie inspirerend leiderschap, de
tevredenheid van het teiderschap en de relatie met de directe leidinggevende, gemeten op T3

Meting T3
Dimensies                                                3                         4                        1                         T
inspirerend    leiderschap    (1    =    M 3.3 3.1 3.2 3.2

helemaal niet; 5 = vaak) SD .82 .89 .67 .82

N    141          98           47           286

tevredenheid leiderschap (1 - M 2.2 2.4 2.3 2.3

zeer tevreden; 5  =  zeer SD .92 .93 .94 .93

ontevreden) N 151 116          53           320

relatie met directe M 2.2 2.1 2.3 2.3

/eidinggevende (1 = zeer goed; SD .92 .73 .94 .93

5 = zeer slecht) N 287 122          53           320

7.5 Het functioneren

In deze paragraaf wordt het functioneren van militairen in termen van de concepten
gezondheid, welzijn en prestatie besproken. Tevens wordt er een evaluatie van
de uitzending besproken.
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7.5.1    Gezondheid en welzijn

De theoretische variabelen gezondheid en welzijn zijn zowel op Tl, T2b en T2c,
als op T3 gemeten met verschillende vragen. Zo zijn er losse gezondheidsvragen
gesteld en is de VOEG afgenomen. Daarnaast is gevraagd naar slaapproblemen
en stemmingen.

Gezondheidsvragen
Op Tl en T3 is de gezondheid van de respondenten onderzocht met een
beoordelingsvraag, die afgeleid is van de gezondheidsvraag uit het Permanent
Onderzoek voor de Leefstijl (POLS, gezondheid en arbeid) van het Centraal
Bureau van de Statistiek (CBS, 2003). Tevens is de VOEG-vragenlijst gebruikt. De
resultaten zijn weergegeven in Tabel 7-34. Om te kunnen vergelijken met de CBS-
gezondheidsvraag zijn de resultaten in percentages weergegeven. Het valt op dat
alle respondenten zich erg goed voelen op Tl in vergelijking met de
gezondheidsbeleving van de Nederlandse bevolking in 1998 (CBS-2002). Van de
Nederlandse bevolking voelde 26% zich zeer goed. Verder voelde 55% zich goed
en  11% scoorde 'gaat weI'. Slechts 6% voelde zich soms goed en soms slecht en
2% voelde zich echt slecht. In 2002 voelde ook 81% van de Nederlandse bevolking
zich goed tot zeer goed (CBS, 2004). Het is niet vreemd dat militairen beter scoren
dan de Nederlandse bevolking. Als ze bij defensie aan de slag willen gaan, moeten

ze namelijk een medische en fysieke keuring moeten ondergaan. Wie deze keuring
niet haalt, kan een sportprogramma volgen en na drie maanden opnieuw de
sporttest ondergaan.

Ook betekent dit dat er eigenlijk al een soort zelfselectie plaatsvindt en dat
degenen die het niet zien zitten om een sporttest te ondergaan, niet (verder)
solliciteren bij defensie. Bovendien wordt, eenmaal in dienst, geaist dat men de
fysieke gesteldheid onderhoudt. Regelmatig worden er sporttesten gehouden. Het
idee van de healthy worker speelt dus een rol binnen defensie.

De tabel laat verder zien dat SFOR-3 militairen en UNFICYP-1 militairen
optimistisch gestemd zijn. SFOR-4 militairen zijn iets minder optimistisch gestemd
voor de uitzending. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de SFOR-4

militairen al eerder in Bosnia is geweest en daarom weet wat er ongeveer te
wachten staat. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de eigen
gezondheid voor aanvang van de uitzending.

Na de uitzending, T3, valt op dat militairen zich over het algemeen nog
beter voelen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het feit
dat militairen tijdens de uitzending de gelegenheid hadden om te sporten. Er was
een fitnesszaal ingericht en er kon twee keer per week worden hardgelopen buiten
de base.
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Daarnaast werden er regelmatig sportwedstrijden georganiseerd, onder andere
voetbalwedstrijden en volleybalwedstrijden en hardloopwedstrijden, zoals de bridge

to bridge loop. Uit de interviews kwam naar voren dat militairen die voorheen
nauwelijks iets aan sport deden, dit tijdens hun uitzending weI gingen doen, vooral
als er niks te doen was. Ook vertelden sommige militairen die voorheen al sporten,
dat ze dit tijdens de uitzending nog fanatieker zijn gaan doen. Sommige militairen
hadden zichzelf als doel gesteld gespierd huiswaarts te keren.

Tabel 7-34: Overzicht van de gemiddelde scores op de gezondheidsvragen, gemeten voor en na
uitzending (Tl en T3) in percentages om te vergelijken met het resultaat van de CBS-vraag (CBS,
2002).

Meting
Vragen                                  Tl                                         T3
items over CBS 3 4 1 T 3 4 1 T
gezondheid in % Nedl.

bevol-
king

algemeen gevoel
-goed               81     97    89    92    93    97    93     100   97
-matig 16           3           8            6           6 3 7-3
-slecht                            2             -            3 2 1- - - -

algemene stemming
-optimistisch - 88 65 89 81 89 79 89 86
-neutraal                         -              12         30 8 17    9     21     11     14
-ontevreden                    -              -            5 3 2 2- - -
tevredenheid
gezondheid
-tevreden                        -              93         90         95         93         94         85         94         91
-neutraal                         -              5 5 34 58 66
-ontevreden                    -              2 5 23 1 7-3

Noot: algemeen gevoel = 'Hoe voelt u zich in het algemeen?'; algemene stemming = 'Hoe bent u over
het algemeen gestemd?'; tevredenheid gezondheid = ' Hoe tevreden bent u op dit moment met uw
totale gezondheid?'

Gezondheidsklachten
Naast de subjectieve beoordelingsvragen is ook de Vragenlijst Onderzoek Ervaren
Gezondheid (VOEG; Dirken, 1969) afgenomen, waarmee gezondheidsklachten
kunnen worden gemeten. In de onderstaande tabel worden de resultaten
weergegeven van deze vragenlijst, waarvan de betrouwbaarheid bij alledrie de
groepen hoog is (.90 - .94). Dit komt overeen met de eerder gevonden resultaten
met deze vragenlijst. Het bovengenoemde resultaat dat respondenten zich goed
voelen en tevreden zijn met hun gezondheid wordt bevestigd door de resultaten op
de VOEG: respondenten hebben nauwelijks gezondheidsklachten. UNFICYP-
militairen halen relatief gezien de laagste score op de vragenlijst. Wanneer de
totale groep respondenten wordt bekeken, zien we ondanks de lage gemiddelde
scores op de 4-puntsschaal, toch een significant verschil tussen de rangen, waarbij
de soldaten en korporaals significant hoger scoren in vergelijking met de
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(onder)officieren (t = -2.2, p <.05). Redenen hiervoor kunnen tweearlei zijn. In de
eerste plaats houden officieren (BOT-ers) zich wellicht beter in conditie vanwege
de jaarlijkse sporttesten. Op de tweede plaats zijn ze hoger opgeleid en daardoor
zijn BOT-ers beter op de hoogte van somatische aandoeningen. Dit kan ertoe
leiden dat ze eerder de dokter bezoeken en dus beter met hun aandoeningen om
weten te gaan.

Na de uitzending is de VOEG opnieuw afgenomen. Bij de eerste

scoringswijze (range: 1 - 4) zijn de behaalde scores relatief gezien niet hoog. SFOR-
3 en SFOR-4 deelnemers scoren iets hoger dan de UNFICYP-deelnemers bij
onafhankelijke metingen. Om de verschillen tussen voor- en nametingen te toetsen
worden de voor- en nametingen vervolgens als herhaalde metingen beschouwd.
Het aantal respondenten (N) dat daarbij overblijft is aanzienlijk kleiner. Het verschil
tussen voor- en nameting bij herhaalde metingen is voor de totale groep
respondenten significant bij een gemiddelde score op de 4-puntsschaal (t = 2.1, p
< .05). Voor SFOR-3 is er ook een significante toename (t = 5.4, p < .05). UNFICYP

en SFOR-4 vertonen geen significant verschil tussen voor- en nameting.
In de orginele versie wordt de VOEG gescoord als dichotome variabele (0

= geen klacht en 1 = weI een klacht). Om te kunnen vergelijken zijn de gegevens
ook volgens deze dichotome antwoordcategoriean gescoord. Het resultaat volgens
deze scoringswijze wordt weergegeven in de tweede rij van de tabel. We zien dat
de SFOR-3 en SFOR-4 respondenten slechts dan klacht hebben, terwijl er een
maximum van 21 klachten mogelijk is. De UNFICYP militairen noemen bijna twee
klachten voor de uitzending. Na de uitzending is er voor de SFOR-3 en SFOR-4

deelnemers nauwelijks iets veranderd. De UNFICYP-deelnemers hebben na de
uitzending last van gemiddeld drie klachten. Dit is een significant verschil met de
score op meting Tl (t = -3.4, p < .01), maar het komt niet overeen met het eerder
gevonden patroon bij vier antwoordcategorieOn. Bij nader onderzoek blijkt dat na
de uitzending door relatief meer UNFICYP respondenten de waarden 'nogal eens' en
'zeer vaak' genoemd zijn. Bij een dichotome scoringswijze krijgen deze

antwoordcategoriean de waarde   1.   Bij   SFOR-   3 en SFOR-4 is vaker 'zelden'
gescoord. Deze antwoordcategorie krijgt een waarde 0 bij een dichotome score.
De totale groep respondenten laat ook een significant verschil zien (t = -2.2, p <
.05).
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Tabel 7-35: Overzicht van de gemiddelde scores op de VOEG volgens verschillende
antwoordcategoriean, gemeten voor en na de uitzending (Tl en T3) als onafhankelijke metingen
en bij herhaalde metingen.
Meting                         Tl                                               T3
Missie 3 4 1 T 3 4 1 T

gezondheidsk/ac Wen (VOEG; 1 = nooit; 4= zeer vaak)
Onafhankelijke M 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3

metingen SD .41 .36 .24 .33 .38 .40 .24 .34

N 227 291     64 582 150 110     53      313
Herhaalde Ml 1.4 1.2 1.1 1.3

metingen met M2 1.2 1.3 1.2 1.2

Paired samples t 5.4** -1.6 -.68 2.0*

t-test
Pearson correlatie r .62** .39** .13 .47**
Aantal respondenten N                                              84        61         35        180
gezondheidsk/achten (VOEG d chotoom: 0 = geen klacht; 1= wei kia ht)
Onafhankelijke M .06 .87 .33 .60 1.0 1.2 2.9 1.7

metingen SD 13 2.4 .92           1.1 2.4 2.4 4.1 2.9

N 227 291     64 582 150 110     53      313
Herhaalde Ml .02       1.1 .08 .39

metingen met M2 .17           1.1 2.9 .97

Paired samples t-test t -5.9** -.20 -4.1** 2.0*

Pearson correlatie r .33** .51** -.08 .25**

Aantal respondenten N                                                  84         61         53         175

Significantieniveau: ** p< .01; *p <.05; °p< .10.

Als de klachten met gegevens van het CBS vergelijken (zie onderstaande tabel),
dan kan geconstateerd worden dat de militairen goed gezond zijn. Ze scoren
relatief lager dan de categorie werkende mannen, de categorie werkenden en lager
dan de categorie jongste leeftijd. Onderzoek bij de vaste staf van de KMA
(sportinstructeurs, burgerdocenten, chauffeurs, koks, bewakers et cetera) van de
KMA  in  1997  met een verkorte VOEG leverde een gemiddelde score  van  2.3  op
(Van Orden, Gaillard, Langefeld, 1997). Zelfs als uit wordt gegaan van de score als
dichotome variabele na uitzending, waarbij het aantal klachten iets is gestegen, zijn
militairen van SFOR gezonder dan de meeste onderzochte groepen in het CBS
onderzoek. Alleen de UNFICYP- deelnemers, die bijna drie klachten noemen na de
uitzending vallen bij de vergelijking met leeftijdsgenoten uit de toon. Ze noemen
namelijk meer klachten   dan hun leeftijdsgenoten   van    18-34   jaar. Het warme
klimaat bijvoorbeeld waarmee UNFICYP-militairen te maken hadden, kan een
oorzaak zijn voor het feit dat ze vaker wat gezondheidsklachten hebben
ondervonden dan de SFOR-militairen en vergelijkende leeftijdsgroepen. Vanwege
de toegepaste omscoringsmethode is natuurlijk geen zuivere vergelijking te maken.
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Tabel 7-36: Overzicht gemiddelde VOEG-scores gebaseerd op gegevens van het CBS POLS-
onderzoek, beschreven in Gaillard (2003).
Opleiding Participatie
Laag 2.8 VVerkenden 2.1

Middelbaar 2.2 Huisvrouwen 3.2

Hoog 1.9 Werklozen 2.6

Beroepen Wao'ers 5.6

Werkende mannen 2.4 Leeftijd

Rij-examninatoren 5.6 18-34 2.1

Stadsbuschauffeurs 4.6 35-54 2.2

Loodsen 5.2 >54 2.9

Wat betreft de gezondheid tijdens de uitzending, laat de onderstaande tabel zien
dat ongeveer eenderde niet rookt en dat door de rokers meer gerookt wordt dan
men voor de uitzending deed. Ruim tweevijfde van de rokende respondenten bij
alle drie de missies geeft aan meer te roken. De gezondheid wordt tijdens de
uitzending als 'goed' beoordeeld. De gemiddelde score van SFOR-4 daalt iets aan
het eind van de uitzending. Dit betekent dat de militairen hun gezondheid minder
positief beoordelen aan het einde van de uitzending. Bij de verandering van de
gezondheid zien we dat er voor de totale groep het merendeel niets veranderd is in
de gezondheid. SFOR-4 respondenten neigen na de uitzending wei naar een
verandering in de richting van verslechtering. Het aantal ziekmeldingen blijft
beperkt tot gemiddeld 66n keer. In percentages betreft het aantal ziekmeldingen
voor de totale groep voor ruim 40% nul keer. Ruim tweevijfde meldt zich dan of
twee keer ziek en maar vijf procent meldt zich drie tot vier maal ziek gedurende de
uitzendingen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen uit het IFOR-
onderzoek (Born, Vogelaar & Soeters, 2000). Geen ernstige ziektes worden
gemeld. Het is bekend onder andere uit het IFOR-onderzoek (Born, Vogelaar &
Soeters, 2000) en uit de interviews met de militairen zelf dat militairen snel met
kleine ongemakken naar de arts stappen. De klachten die zijn genoemd, bestaan
vooral uit griepachtige verschijnselen, zoals een verkoudheid, sportblessures en
allerlei allergische aandoeningen. Verkoudheidsvirussen kunnen zich natuurlijk
snel verspreiden in een dichtbevolkt leefklimaat. Ook het aantal doktersbezoeken
is laag, ongeveer 66n a twee keer halverwege en aan het eind van de uitzending.
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Tabel 7-37: Overzicht van de scores op de gezondheidsvragen tijdens de metingen T2b en T2c.
T2b T2c

Vragen 3 4 1 T 3 4 1 T

Rookgedrag (0 = niet; 1  M 2.6 2.7 2.6 1.6 2.3 2.7 2.6 1.6

= meer; 2 = evenveel;  3    SD 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3

= minder 4 =  veel N 201 222    74 497 219 217    75     511
minder'
Gezondheid (1 = zeer M 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0

goed) SD .70 .78 .63 .73 .64 .71 .64 .67

N 203 226    76 505 220 222    78     520

Verandedng M 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 3.0 2.9 2.9

gezondheid SD 70 .71 .64 .70 .68 .64 .54 .65

(1 = zeer verbeterd) N 204 225    76 505 219 222    78     519
Aantal ziekmeldingen M 1.2 1.2. 1.1 1.2 - .13 1.0      -

(0 =geen, 1 = ja, 1 of 2  SD  .40      36 .29 .35 .39 .00

keer) N 192 226    12 430 222    3

Aantal keer M 1.5 1.6      1.1 1.4 2.0 .80 1.5 1.4

doktersbezoek (1= 0 SD .50 .50 .35 .45 1.26 1.51 1.73 1.5

keer; 2=1-2 keer; 3= N 202 225    29 456 116 222    12     350

3 - 4 keer; 4 = >5 keer)

Slaapproblemen
Ook is de dimensie slaapproblemen onderzocht voor, tijdens en na de uitzending
met de slaapschaal van de SCL-90 afgenomen. De interne consistentie van de
dimensie s/aapprob/emen was redelijk in het huidige onderzoek (a = .68). De totale

groep respondenten heeft op Tl een gemiddelde score van 1.5 (N = 483) en op T3
een score van  1.3 (N = 315). Een conclusie die hieruit getrokken kan worden,  is
dat uitgezonden militairen nauwelijks slaapproblemen hebben. Bij herhaalde

metingen is er dan ook sprake van een significante afname tussen voor- en
nameting (t = 4.7; p < .05). Dit betekent dat ze zelfs nog minder slaapproblemen
hebben na de uitzending. Uitgesplitst naar uitzending, zien we dat SFOR-3

respondenten een gemiddelde score van M = 1.6 (N = 311) op Tl en M = 1.4 op
T3 hebben. Bij herhaalde metingen is het verschil tussen de scores bijna een
significant verschil (t = 2.0; p < .10). SFOR-4 respondenten hebben een score van M
=  1.4 op Tl  en  M  =  1.2 op T3. Relatief gezien scoren militairen betrekkelijk laag; de
maximaal haalbare score is door niemand gehaald. Hieruit kan worden afgeleid dat
militairen weinig slaapproblemen kennen voor en na de uitzending.
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Tabel 7-38: Overzicht van gemiddelde scores op de dimensie s/aapprob/emen voor SFOR-3, SFOR-
4. UNFICYP-1 en de totale groep bij onafhankelijke metingen en bij herhaalde metingen en de
scores op het item: 'Hoe goed slaapt u de laatste tijd?'
Meting                    Tl                                             T3

13 14 11  IT  3  14 11  1 Totaal
slaapproblemen
onafhankelijke M 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3

metingen SD .47 .57 .57 .54 .53 .47 .52 .52

N 127 214  64 483 149 112 54 315
Herhaalde metingen Ml 1.4 1.2 1.3 1.3

met paired samples t-test M2 1.6 1.6 1.4 1.5

t -2.0* -4.4 -1.1 -47

Pearson correlatie r .28* .16 .67** .29**

Aantal respondenten N                                                 47          64       41        152
Hoe goed slaapt u M 1.8 2.0 2.6 2.0 19 2.2 2.1 2.0

de laatste tijd? (1 =  SD .82 .83 .98 .88 .78 .90 .83 .85

zeer goed; 5 = zeer N 204 223  75 502 220 222    78     520
slecht)
Herhaalde metingen               -   -   -   -
met paired samples t-
test

Aantal respondenten N                                            -           -         -        -
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.

Stemming
Wat betreft de dimensies van de stemmingsvragenlijst (Profile Of Mood Scale, POMS)
zien we dat er relatief hoge scores van de totale groep op de dimensie levendig
van de POMS gehaald worden (op T2b en T2c). Dit komt overeen met de eerdere
bevinding dat respondenten optimistisch gestemd zijn bij aanvang van de
uitzending. De score op de dimensie levendig neemt aan het eind van de
uitzending overigens weI significant af bij alle missies. Uitgesplitst naar uitzending
zijn het vooral de SFOR militairen die hoog scoren op de dimensie /evendig. Een
hoge score wil zeggen dat men zich levendiger voelt. De UNFICYP-militairen scoren
relatief gezien lager op deze dimensie. Dit heeft wellicht te maken met de enorme
hitte op Cyprus, waardoor militairen zich eerder uitgeput en vermoeid voelen, zeker
gezien het eerder geconcludeerde feit dat de UNFICYP-militairen minder goed
slapen in een warme omgeving. Dit zien we inderdaad terug bij de dimensie
vermoeid, waar de UNFICYP-militairen ook relatief gezien hoger op scoren. In
vergelijking met de SFOR militairen zijn de UNFICYP-militairen zowel halverwege als
aan het eind van de uitzending ook bozer gestemd. De reden hiervoor is misschien
het feit dat de samenwerking met de Britten niet helemaal van een leien dakle
verliep.
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Tabel 7-39: Overzicht van de dimensies van de POMS gemeten halverwege (T2b) en einde van de
uitzending (T2c) als onafhankelijke metingen en als herhaalde metingen.
Stemming T2b T2c

Dimensies 341 T 34 1         T

gespannen M 1.3 1.3 1.7 1.3 1.2 1.3 1.1 1.2

Onafhankelilke meting SD .56 .48 .54 .50 .31 .47 .24 .39

Herhaalde metingen met Paired Ml 1.2 1.3 1.2 1.2

samples t-test M2 1.2 1.3 1.1 1.2

t 1.3 -.62 2.3* 1.4

Pearson correlatie r .48** .46** .52** .47**

Aantal respondenten N 140 100   56    296

levendig M 3.6 3.3 2.8 3.3 3.4 31 2.7 3.2

Onafhankelijke meting SD .75 75 .45 .76 .86 .85 .44 .85

Herhaalde metingen met Paired Ml 3.6 34 2.8 3.4

samples t-test M2 3.5 3.1 2.6 3.2

t 2.3* 3.8** 1.3 4.4**

Pearson correlatie r .60** .52** .13** .61**

Aantal respondenten N 136  92    57    285
boos M 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.2 1.3

Onafhankelijke meting SD .55 .52 .43 .52 .39 .52 .28 44

Herhaalde metingen met Paired Ml 1.5 1.5 1.8 1.6

samples t-test M2 1.5 1.7 1.8 1.6

t .081 -1.9° -.91 -1.1

Pearson correlatie r .62** .51** .49** 57**

Aantal respondenten N 139 100   56    295
vermoeid M 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 1.7 1.8 1.6

Onafhankellike meting SD .71 .67 .54 .67 .56 .71 .48 .63

Herhaalde metingen met Paired Ml 1.2 1.4 2.9 1.6

samples t-test M2 1.3 1.6 2.8 1.7

t -.85 -2.5 2.3* -1.4

Pearson correlatie r .59** .42** .43** .76**

Aantal respondenten N 141   97    55    293

depressief M 1.3 1.4 2.9 1.6 1.3 1.6 2.8 1.6

Onafhankelilke metingf SD .56 .61 .46 .80 .52 .74 .47 .79

Herhaalde metingen met Paired Ml 1.2 1.3 1.3 1.3

samples t-test M2 1.2 1.3 1.2 1.3

t .05 -.41 1.3 .38

Pearson correlatie r .47** .58** .41** .50**

Aantal respondenten N 138  98    56    499

Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.
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Samenhang dimensies POMS
In vergelijking met eerdere bevindingen met de POMS worden in het huidige
onderzoek dezelfde correlatiepatronen gevonden tussen de dimensies. De tabel
met correlaties bevindt zich in Bijlage Hoofdstuk 7 D. Sterke significante
correlatiecoiafficii#nten zien we tussen de dimensies gespannen en depressief,
tussen gespannen en boos en tussen gespannen en vermoeid Een negatieve

significante samenhang wordt gevonden tussen de dimensies gespannen en
levendig, tussen de dimensie levendig en de dimensies depressief, boos en

vermoeid. Dus hoe levendiger militairen zich voelen, des te minder depressief,
boos en vermoeid ze zijn. Verder laat de tabel een sterke correlatie zien tussen de
dimensies depressief en boos (r = .70) en tussen de dimensies vermoeid en
depressief. Dus hoe vermoeider militairen zich voelen, des te depressiever ze
gestemd zijn. Dit patroon komt overeen met bevindingen uit onderzoek met de
POMS (Wald & Mellenberg, 1990).

Overige vragen over gezondheid en welzijn
Na de uitzending zijn nog vragen met betrekking tot de aanpassing aan de
thuissituatie afgenomen. Het valt op dat vooral de SFOR-4 deelnemers zich nog niet
helemaal hebben aangepast na ongeveer een maand na terugkeer uit het
uitzendgebied. Degenen die zich nog niet helemaal hebben aangepast denken dat
dit nog 66n tot drie maanden gaat duren. De UNFICYP-deelnemers die zich nog niet
hebben aangepast zijn optimistischer wat betreft de aanpassingstermijn. Bijna
driekwart denkt dat het maximaal een maand zal duren en eenvijfde geeft aan twee
tot drie maanden nodig te hebben.

Op de afsluitende vraag in de enquate naar de uitzendbereidheid
antwoordt bijna eenvijfde van de totale groep militairen dat ze liever niet meer wil
worden uitgezonden. Tweederde van de SFOR-militairen geeft aan weI weer
uitgezonden te willen worden. Bij UNFICYP wil bijna 90% weI weer uitgezonden
worden. Er is ook een groep militairen van ongeveer eenvijfde onder de SFOR-
militairen die het nog niet weet of ze weI of niet uitgezonden willen worden in de
toekomst. De UNFICYP-militairen zijn resoluter in hun mening, slechts zeven procent
weet het niet. Vijftien procent van alle militairen wil niet meer worden uitgezonden.
Slechts zes procent van de UNFICYP-militairen wil niet meer uitgezonden worden en
van de SFOR-4 deelnemers wil ruim eenvijfde niet meer uitgezonden worden. Het
merendeel (ruim eenvijfde) geeft aan dat een duur van vier maanden in een
periode van twaalf maanden aantrekkelijker zou zijn. Ook de optie van drie
maanden uitzending in een periode van twaalf maanden wordt door tweevijfde van
alle militairen genoemd. Als het toch een uitzending van zes maanden moet
worden, dan liever in een periode van 24 maanden vinden de UNFICYP-militairen. Zij
opteren voor deze laatste uitzendfrequentie.
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Tabel 7-40: Overzicht aanpassing aan thuissituatie, uitzendduur, ideale uitzendtermijn en
uitzenbereidheid

Meting T3
Vragen                                            3                   4                   1                     T
aanpassing aan thuissituatie %
- helemaal                                     -                  86                93                 90
-  redelijk                                                                               -                                    1 1                                 4                                      7

- nog niet (helemaal)                        -                  3                 4                   3
aanpassing duurt nog %
- < -1 maand                                 -                  51                73                 62
-2-3 mnd                                    -                  46                27                 36
-4-6 mnd                                       -                   3                   -                     2
- > 6 mnd
duur (M, SD, N) 2.3 (.88) 151   2.1 (90) 116 2.7 (.70) 55 2.3 (.89) 322
- te lang%                                         21                 33                  11                   24
- lang %                                        30                34                13                 28
- precies goed %                               45                 30                  75                   45
- kort %                                        3                 3                  2                   2.5
-t e kort %                                             1                     1                      -                       1
ideale uitzendtermijn
-l x 3 mnd in periode van 12 mnd %     21                 24                  7                    20
-l x 4 mnd in periode van 12 mnd %     21                   24                   20                     22
-l x 6 mnd in periode van 12 mnd %     13                 11                  20                   14
-l x 6 mnd in periode van 18 mnd %     12                 8                   27                   13
-l x 6 mnd in periode van 24 mnd %     22                 17                  16                   19
- anders %                                        11                  15                  9                     12
nogmaals uitgezonden willen worden
- ja %                                                                65                        57                        87                          66
- nee %                                     15              21               7                 15
- weet niet %                                         21                   22                    6                       19

Noot: Bij SFOR-3 zijn de aanpassingsvragen niet gesteld.

7.5.2 Prestatie

De prestatiebeoordeling van de eigen werkzaamheden laat voor de hele groep zien
dat de ruime meerderheid van de militairen tevreden is over de uitvoering van de
eigen werkzaamheden. Men is vooraf op Tl iets sceptischer over de uitvoering van
de taken, maar achteraf zijn de scores significant lager voor SFOR-3 en UNFICYP-1.
Alleen bij SFOR-4 zien we een significante stijging in de score op T3. Dit betekent
dat zij achteraf minder tevreden waren over de uitvoering van de werkzaamheden.
Wat betreft de correlatie tussen de twee meetmomenten, valt op dat alleen bij
SFOR-3 er een significante correlatie bestaat tussen Tl en T3. Dit geldt niet voor
SFOR-4 en UNFICYP.
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Tabel 741: Overzicht van de gemiddelde scores op prestatie bij onafhankelijke metingen  en  bij
herhaalde metingen (Tl en T3) voor SFOR-3, SFOR-4, UNFICYP-1 en de totale groep.
Meting                         Tl                                            T3
Missie 3 4 1 T 3 4 1 T
prestatie (1 = zeer goed;
5 = slecht)
Onafhankelijke metingen M 2.2 1.3 2.1 1.8 1.6 1.8 1.5 1.7

SD .56 .49 59 .69 .54 .62 .63 .60

N 237 237   72 612 159 128     59    346
Herhaalde metingen met Ml 2.2 1.2 2.2 1.8

Paired samples t-test M2 1.4 1.8 1.5 1.6

T 11.2** -7.3- 5.8** 4.2**

Pearson correlatie r .30** .16 .11 -.05

Aantal respondenten N                                                 93        74        46      213
Significantieniveau: " p<.01; *p<.05; °p<.10.

7.5.3 Samenhang tussen de dimensies van functioneren

Tabel 7-42 laat de correlaties tussen de belangrijkste dimensies van het
functioneren na terugkeer van de uitzending zien. Het valt op dat de gemiddelde
score op de dimensie gezondheidsk/achten en de score op de dimensie

slaapproblemen sterk met elkaar correleren. Ook met de CBS-score is er een
redelijk sterke correlatie (r = .39). Dit betekent dat gezondheidsklachten dus
logisch samenhangen met slaapproblemen en met de eigen beoordeling van de
gezondheid door militairen. Hoe meer klachten ze hebben en hoe meer
slaapproblemen ze rapporteren, des te lager beoordelen ze hun eigen gezondheid.

Verder valt op dat ook de prestatie met de eigen beoordeling van de
gezondheid positief correleert. Dit betekent dat hoe slechter de eigen beoordeling
van de gezondheid, des te slechter wordt de prestatie ingeschat. Prestatie hangt
iets minder sterk samen met VOEG. We zien ook dat de VOEG correleert met het
feit of militairen nog eens uitgezonden willen worden of niet. Hoe hoger de VOEG-
score, des te minder militairen nog eens uitgezonden willen worden. Ook de CBS-
vraag hangt negatief samen met het item 'uitzendbereidheid'. Bovendien komt uit
de correlatietabel naar voren dat als de prestatie slechter wordt ingeschat men
meer slaapproblemen rapporteert en ook niet meer wil worden uitgezonden (r = -
.15). Tot slot zien we dat militairen die de duur van de uitzending kort vonden, nog
weI een keer op uitzending willen (r = .29).
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Tabel 7-42: Overzicht van de correlaties tussen de dimensie gezondheidsk/achten, CBS-vraag,
prestatie, duur van de uitzending en nogmaals uitgezonden willen worden gemeten op T3 voor
de totale groep militairen.

Missies
Uitkomsten                                                                            1           2           3          4          5
1. qezondheidskiachten (1= nooit last; 4- vaak) 1.00
2. Hoe beoordeelt u u w gezondheid? (1= zeer goed; 5 = .39** 1.00

zeer slecht )
3. Hoe beoordeelt u u w prestatie? (1= zeer goed; 5= - zeer .21** .31** 1.00
slecht )
4. Wat vindt u van de duur van de uitzending (1=t e lang; 5 -.12 -.10 -.12* 1.00
= te kort)
5. Wilt u nogmaals uitgezonden worden? (0= nee, 1= ja) -.21** -.17** -.15* .29** 1.00

6. slaapproblemen (hogere score = meer problemen) .56** .25** - -.14*   -
Noot: 1 = de dimensie gezondheidsklachten, gemeten met de VOEG; 2 = Hoe beoordeelt u uw
gezondheid?; 3 = Hoe beoordeelt u uw prestatie?; 4 = Wat vindt u van de duur van de uitzending?; 5 =
Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?; 6 = de dimensie slaapproblemen.
Significantieniveau: - p< .01; *p<.05; 'p<.10

7.5.2 Evaluatie uitzending

Na de uitzending is een evaluatie van de uitzending gehouden. Deze evaluatie
betreft een aantal losse stellingen die betrekking hebben op de betekenis die
militairen geven aan hun uitzending. Omdat de interne consistentie (Cronbach's
alpha) erg laag is (er is ook geen sprake van een samengestelde schaal) worden
de stellingen als afzonderlijke items in onderstaande tabel gepresenteerd. Aan de
hand van deze stellingen kan geconstateerd worden dat men best tevreden is over
de uitzending. Voor bijna tweederde van alle respondenten is de uitzending
namelijk een periode geweest waarin het zelfvertrouwen is toegenomen. Bij het
nazorgonderzoek van de Luchtmacht was dit slecht een kwart (Harsveld, 2001).
Ook valt op dat ruim tweederde van alle respondenten met een goed gevoel
terugkijkt op de uitzending. Dit was ongeveer 50% bij het nazorgonderzoek van de
Luchtmacht. Uitgesplitst naar missie, zien we dat ruim de helft van de SFOR-3 en
UNFICYP militairen met een goed gevoel op de uitzending terugkijkt. SFOR-4

militairen zijn iets neutraler over deze stelling. Ruim de helft van alle deelnemers
heeft goede vriendschappen overgehouden aan de uitzendperiode (eenderde bij
het Luchtmacht onderzoek) en de uitzendperiode werd gekenmerkt door
kameraadschap.

Ondanks de over het algemeen positieve ervaringen is het voor een klein
deel van de respondenten ook een periode geweest die de respondenten nog wat
doet. Het Luchtmachtonderzoek geeft een hoger percentage aan (Harsveld, 2001).
Uit de stelling kan niet worden opgemaakt of het negatief of positief beschouwd
moet worden. Voor een kwart van de SFOR-4 deelnemers blijkt het een zware
belasting te zijn geweest. Tweevijfde van de respondenten geeft aan dat het voor
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het thuisfront een redelijk zware belasting is geweest. In het nazorgonderzoek bij
de Luchtmacht gaf 16% aan dat het een zware belasting is geweest. Bijna de helft
van SFOR-4 deelnemers is het eens met deze stelling. Tot slot laat de tabel zien dat
bijna tweederde van de UNFICYP-deelnemers anderen zou aanraden om op
uitzending te gaan, terwijl de SFOR-deelnemers daar veel minder enthousiast over
zijn. Slechts eenderde van hen zou het anderen aanraden om het ook te doen en
een groter deel van hen is daar neutraal over. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de aard van de uitzending in Cyprus. Het was namelijk een vrij rustige uitzending
en er was veel te doen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Ook het klimaat zat
doorgaans erg mee. Als het geweldsniveau hoger had gelegen, of indien er niks te
beleven zou zijn of alleen maar slecht weer, nat en koud, dan zouden militairen

waarschijnlijk anders hebben geantwoord.
Onderzoek door Kop et al. (2001) onder uitgezonden militairen van 1995 -

1999 laat ook zien dat militairen positief zijn over hun uitzending en het als een
leerzame tijd zien. Ook internationaal onderzoek laat zien dat uitgezonden
militairen (missie Joint Endeavor naar Bosnia) positief waren over de uitzending (Britt,
2003). Van de 800 ondervraagde militairen gaf 33% aan voordelen aan de
uitzending te hebben opgedaan, omdat ze een sterker persoon waren geworden
en beter met stress om konden gaan. Kortom, het merendeel van de respondenten
is redelijk te spreken over de uitzending en geeft er een positieve betekenis aan.

Tabel 7-43: Overzicht van de evaluatie van de uitzendperiode in percentages, gemeten na
uitzending (T3), waarbij 3= SFOR-3,4= SFOR-4,1= UNFICYP-1 en T= Totale groep.
Missie 341341

Stellingen, antwoorden in % Mee Mee Mee Neu- Neu- Neu-
eens eens eens traal traal traal

1.Hetwaseenperiodediemijniets meer doet                  19        13        12       26       26       27
2. Het was een periode die een zware belasting voor 42    40    49    20    31     22
miln thuisfront is geweest
3. Het was een ervaring waardoor mijn zelfvertrouwen is  62       67       61       23       31       29
toegenomen
4.  Het  was een periode  die  voor mij persoonlijk  een    11          15         25         31          32         26
zware belasting is geweest
5. Het was een periode waaraan ik goede 60  55  51  32  33  44
vriendschappen heb overgehouden
6. Het was een periode waar ik met een goed gevoel op  71       69       58       23       22       27
terugkijk
7. Het was een periode die gekenmerkt werd door 56   67   50   29   46   27
karneraadschap
8. Het was iets dat ik ook anderen aanraad om te 34   60   34   39   40   31
ondernemen
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7.6 Tot slot

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de onderzochte empirische
variabelen. Het betreft voornamelijk beschrijvende statistiek. Gemiddelde
somscores van vragenlijsten, dimensies en items en frequentieverdelingen van
antwoordcategoriean zijn besproken evenals de samenhang tussen de
verschillende dimensies en items en de verschillende meetmomenten.

Begonnen is met een beschrijving van de demografische variabelen en de
structurele, min of meer stabiele, variabelen zoals persoonlijkheid en
copingstrategie. Uitgezonden militairen blijken een stabiele persoonlijkheid te
hebben met onder andere hoge scores op de persoonlijkheidsdimensies
zelfwaardering   en   vertrouwen   in   eigen   kunnen   en   probleemgerichte   coping.

Vervolgens zijn de eisen uit de omgeving besproken. De uiteenlopende
antwoorden op de open vraag naar de meest stressvolle gebeurtenis hebben ertoe

geleid dat er een globale indeling in categorieian van eisen heeft plaatsgevonden.
De categoriedn stressvolle gebeurtenissen zijn toegelicht met citaten uit de
interviews om te verduidelijken welke soort gebeurtenissen onder welke

categoriedn zijn weggeschreven. Daarna kwamen de dynamische variabelen aan
bod, zoals de sfeer en de eenheid in de groep en het leiderschap. Op deze
variabelen scoren de militairen over het algemeen redelijk goed. Tot slot is het
functioneren bevraagd. Wat betreft de gezondheid, het welzijn en de prestatie,
scoren uitgezonden militairen opvallend positief. Afgesloten is met de resultaten
van de beoordeling van de uitzending in zijn totaal. Respondenten hebben onder
andere kunnen aangeven wat ze van de uitzending vonden, wat ze van het verlof
vonden en of ze nog vaker uitgezonden zouden willen worden. Over het algemeen
zijn de uitgezonden militairen in vergelijking met de resultaten van andere

onderzoeken (IFOR en Luchtmacht) redelijk goed te spreken over de uitzendingen
SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1.

In het volgende hoofdstuk staan de onderliggende verbanden tussen de
variabelen centraal. Er is gebruik gemaakt van regressieanalyses met behulp van
het statistische verwerkingsprogramma SPSS. Hoofdstuk 8 laat de resultaten van
deze analyses zien. Met deze analyses worden de nog resterende

onderzoeksvragen beantwoord.
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Hoofdstuk 8

Relaties tussen variabelen

8.1 Inleiding

Tot nu toe zijn we de verschillende variabelen uit het onderzoeksmodel
beschreven. We weten welke eisen er aan uitgezonden militairen worden gesteld
en in welke mate ze voorkomen. Ook is beschreven welke persoonlijkheid
militairen hebben en hoe uitgezonden militairen functioneren in termen van
gezondheid, welzijn en prestatie. In dit hoofdstuk wordt het in Hoofdstuk 4
geschetste model nader onderzocht en worden de relaties tussen de variabelen
aan de hand van de volgende onderzoeksvragen getoetst: welke invloed hebben

de eisen op het functioneren van militairen tijdens vredesoperaties en welke rol
spelen de moderatoren in de relatie tussen de eisen en het functioneren van
militairen?

Met correlatieanalyse is eerst de samenhang tussen de eisen van de
omgeving en het functioneren in termen van gezondheid, welzijn en prestatie
onderzocht. Vervolgens is met multiple regressieanalyse nagegaan welke eisen de
beste voorspellers zijn voor het functioneren in termen van gezondheid, welzijn en
prestatie. Tot slot is de invloed van de moderatoren op de relaties tussen de eisen
van de omgeving aan de ene kant en het functioneren aan de andere kant
bekeken. In de volgende paragrafen wordt eerst besproken op welke metingen de
regressieanalyses betrekking hebben en vervolgens komen de resultaten van de
verschillende regressieanalyses aan bod.

8.2 Metingen

De eisen zijn gegroepeerd in werkbelasting, interne problemen, stressvolle

gebeurtenissen, externe stressoren en psychosociale stressoren. Om na te gaan
welke invloed deze eisen  op het functioneren hebben,  zijn de voormeting  (Tl),  de
tussenmetingen (T2b en T2c) en de nameting (T3) als herhaalde metingen
beschouwd. In Hoofdstuk 5 is de respons berekend van de herhaalde metingen per
missie en voor de totale groep militairen bij verschillende combinaties van
meetmomenten. Als gekozen wordt voor Sdn tussenmeting levert de match Tl, T2c
en   T3 de meeste respondenten op, namelijk   162. Deze match   laat   ook   een
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redelijke verdeling van de respondenten over de drie missies zien. T2c is echter
aan het eind van de uitzending gemeten. Dit geeft een eenzijdig beeld van de
situatie van de uitzending en bovendien is aan het einde van de uitzending het
zogenaamde 'rotatiegedrag" mogelijk van invloed is geweest op het invullen van
de vragen. De veranderingen in de gemeten invloed van de eisen op de
gezondheid, de prestatie en het welzijn kunnen beter beschreven worden door
naar beide metingen T2b en T2c te kijken. Kortom, de match T1, T2b, T2c en T3
lijkt de meeste geschikte optie om het verloop van de uitzending te bekijken. De
koppeling  van  Tl, T2b , T2c  en  T3  voor de totale groep militairen levert  129
respondenten op, wat voldoende is voor de statistische analyses.

8.3       Invloed van de eisen op het functioneren

Om de invloed van de eisen op het functioneren te onderzoeken zijn in de eerste
plaats de Pearson correlatiecodffici nten berekend tussen alle dimensies van de
eisen en de dimensies van het functioneren. Multiple regressieanalyse is
vervolgens uitgevoerd om de beste voorspellers van de afhankelijke variabelen te
onderzoeken. Deze analyse is in staat om de relaties tussen meerdere
onafhankelijke en een afhankelijke variabele te verkennen en de beste voorspellers
voor de afhankelijke variabelen eruit te halen. Bij de regressieanalyse is gebruik
gemaakt van de Stepwise en Backward methode. Bij deze methoden worden
onafhankelijke variabelen gekozen of verwijderd afhankelijk van hun bijdrage aan
de regressievergelijking36

Bij alle regressieanalyses zijn de missings van de variabelen ingevuld met
de gemiddelde score. Bovendien zijn enkele onafhankelijke variabelen aangepast
om regressieanalyses uit te kunnen voeren met zoveel mogelijk cases.37 In de
volgende paragrafen worden de resultaten van de correlatie- en regressieanalyses
per categorie van eisen weergegeven.

36
Bij Stepwise regressieanalyse wordt gestart met de beste voorspeller van de afhankelijke variabele. Dit

is de variabele die het hoogst correleert met de afhankelijke variabele. Er worden vervolgens variabelen
toegevoegd naar oplopende verklarende kracht van correlatie. Ze worden net zo lang toegevoegd totdat
hun partiale correlatiecothfficianten statistisch niet meer significant zijn. Bij Backward regressieanalyse
worden onafhankelijk variabelen uit de vergelijking verwijderd wanneer hun voorspellende kracht naar
een niet significant niveau daalt, als een andere onafhankelijke variabele wordt toegevoegd.

37 Het item 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' is omgescoord naar een dichotome variabele
(0 = nee en weet niet, 1 = ja). De dimensies impact en gebeurtenissen zijn gecombineerd tot een
nieuwe dimensie, namelijk inWoed, die de volgende categoriean kent: 0 = geen gebeurtenis, geen
impact; 1 = weI gebeurtenis, geen impact; 2 = wei gebeurtenis, weinig of nauwelijks impact; 3 = weI
gebeurtenis, beetje impact; 4 = wei gebeurtenis, nogal, veel impact.
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8.3.1 Werkbelasting

Tabel 8-1 laat enkele duidelijke correlaties zien tussen de werkbelasting enerzijds
en gezondheid, welzijn en prestatie anderzijds. Gezondheid, welzijn en prestatie
worden gemeten met de dimensie gezondheidsklachten (gemeten met de VOEG
op T3), het item 'Hoe beoordeelt u uw eigen gezondheid? (in de tabel
"gezondheidsbeoordeling" genoemd), de dimensie s/aapprob/emen en de items
'Hoe heeft uw taken volbracht?' (in de tabel "prestatie" genoemd), 'Wat vond u van
de duur van de uitzending?'(in de tabel "ervaren duur" genoemd) en 'Zou u
nogmaals uitgezonden willen worden?' (in de tabel "uitzendbereidheid" genoemd).
De dimensie taakbelasting gemeten op T2c hangt negatief samen met de score op
prestatie. Ook de dimensie kenmerken van het werk correleert positief met
prestatie. Dit betekent dat naarmate de taakbelasting hoger wordt en het werk als
minder zinvol wordt beschouwd de eigen prestatie ook lager wordt beoordeeld.

De emotionele belasting hangt samen de score op de dimensie
gezondheidsklachten, gemeten met de VOEG, met de score op de duur van de
uitzending en met de score op de dimensie slaapproblemen. A\s de emotionele
belasting toeneemt, krijgen militairen meer gezondheidsklachten en meer
slaapproblemen. Ze ervaren dan de duur van de uitzending ook langer.

De scores op de dimensies kenmerken van het werk T2b en T2c hangen
samen met de score op de VOEG in die zin dat als het werk als minder zinvol
wordt beschouwd, de gezondheidsklachten toenemen. Ook met de scores op
prestatie en duur van de uitzending hangen de dimensie kenmerken van het werk
(T2b en T2c) samen. De dimensie kenmerken van het werk, gemeten halverwege
de uitzending (T2b) correleert met de uitzendbereidheid. Dit betekent dat naarmate
militairen hun werk minder zinvol vinden, ze ook minder bereid zijn om nog een
keer uitgezonden te worden.

De tevredenheid met de hulpmiddelen, gemeten op T2b hangt samen met
de dimensie gezondheidsklachten en de uitzendbereidheid, en de dimensie
slaapproblemen. De tevredenheid met de informatievoorziening gemeten
halverwege de uitzending (T2b) hangt samen met score op de dimensie
s/aapprob/emen, met prestatie en met de uitzendbereidheid.

Gelegenheid tot contact met het thuisfront halverwege de uitzending
correleert met de score op de duur van de uitzending. Dit betekent dat militairen
die minder gelegenheid hadden voor contact met het thuisfront de uitzending
langer vonden duren.
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Tabel 8-1: Overzicht  van de gemiddelde scores  en de Pearson correlaties tussen de dimensies
van werkbelasting, gemeten op T2b en T2c en het functioneren in termen van gezondheid,
welzijn en prestatie, gemeten op T3.

gezond- gezond- slaappro- prestatie ervaren uitzend-

heids- heidsbe- blemen duur bereid-

k/achten oordeling heid
werkbelasting M (SD)

N = 129
taakbelasting 2.3 (.36) .12° -.09 -.00 -.12** .09 .19**

(T2b)
taakbe/asting 2.2 (.35) .03 ..01 .07 -.23** .07 .10

(T2c)
emotionele 1.7 (.39) 21" .11 .12. 08 -.20* .07

be/asting (T2b)
emotionele 1.7 (.40) .10 .10 .17* .14* -.30** .06

be/asting (T2c)
kenmerken   werk  2.6 (.77) .15* .04 -.06 .25** -.26** -.15*

(T2b)
kenmerken   werk  2.6 (.75) .20* .10 -.01 .31** -.15* -.09

(T2c)
tevredenheid 2.4 (.72) -.13° .11 -03 -.02 .10 .14°

hulpm. (T2b)
tevredenheid 2.2 (.67) .09 .08 -.14° -.10 .09 -.04

hulpm. (T2c)
tevredenheid info.  2.5 (.94) .12° .05 .13° -.12* -.07 .14°

(T2b)

tevredenheid info.  2.4 (.73) .03 .04- -.08 .11 -.09 .09

(T2c)
contact    met    het    1.4 (.50) .04 -.04 -04 -.00 -.24** -.08
thuisfront (T2b)
contact    met    het    1.4 (.51) .05 -.02 .05 -.00 -.09 -.03

thuisfront (T2c)
Noot: de dimensie gezondheidsklachten is gemeten met de VOEG (een hoge score = meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score  = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht);
prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht);
ervaren duur = "Wat vond u van de duur van de uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid
= 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' (0 = nee, twijfel, 1 = ja); taakbelasting = dimensie
taakbelasting (hoge score = hogere belasting); emotionele belasting = dimensie emotionele belasting
(hoge score = hogere belasting); kenmerken werk = dimensie kenmerken van het werk (1 = zeer zinvol;
5 = niet zinvol); tevredenheid hulpm. = 'Bent u tevreden over de aanwezige hulpmiddelen?' (1 = zeer
tevreden, 5 = zeer ontevreden); tevredenheid info = 'Bent u tevreden over de informatievoorziening in
het uitzendgebied?' (1 = zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden); contact met het thuisfront = 'Heeft u
voldoende gelegenheid voor contact met het thuisfront?' (1 = ruim voldoende; 5 = onvoldoende).
Significantieniveau: - p<.01; *p<.05,°p<.10
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Regressieanalyse
De onderstaande tabel laat zien welke dimensies van werkbelasting de beste
voorspellers zijn voor de dimensies van het functioneren. In eerste instantie is
uitgegaan van Stepwise regressieanalyse. Daar waar deze analyse niets opleverde,
is een Backward analyse uitgevoerd. Op basis van de eerder beschreven correlaties,
wordt verwacht dat de sterkste correlaties ook voorspellers van de dimensies van
het functioneren zullen opleveren.

De onderstaande tabel laat zien dat de dimensie gezondheidsklachten
(VOEG-score) door de dimensie emotionele belasting wordt voorspeld. De
verklaarde variantie is echter heel laag. De gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag)
en de dimensie slaapproblemen zijn beiden met een Backward analyse bekeken.
Deze analyse levert voor de gezondheidsbeoordeling drie voorspellers op waarvan
alleen de dimensie taakbe/asting en de dimensie emotione/e be/asting significante
voorspellers zijn, ondanks de niet significante eerder beschreven correlaties. Bij de
dimensie slaapproblemen zien we de dimensies die het sterkste correleren met de
dimensie s/aapprob/emen ook terug als beste voorspellers. Ook bij de eigen
prestatie komen de correlerende dimensies terug als beste voorspellers, waarvan
de dimensie kenmerken van het werk de beste voorspeller is. De verklaarde
variantie door de voorspellers bedraagt 14%. Dit wordt weergegeven in de tabel
door de R square adjusted. De ervaren duur van de uitzending wordt voorspeld door
de dimensies emotionele belasting (T2c), kenmerken van het werk (T2b) en door
het item 'Heeft u gelegenheid voor contact met het thuisfront' (T2b). Zij zijn samen
verantwoordelijk  voor 17% verklaarde variantie  van de ervaren  duur  van  de
uitzending. Dit betekent  dat  17%  van de verschillen in ervaren  duur  van  de
uitzending verklaard wordt door deze voorspellers. Het item 'Zou u nogmaals
uitgezonden willen worden?' wordt tenslotte voorspeld door de dimensie
taakbelasting, gemeten halverwege de uitzending (T2b).

Over het algemeen is de verklaarde variantie bij alle afhankelijke
variabelen erg laag. De meeste variantie (17%) wordt verklaard van de ervaren
duur. Van de prestatie wordt een gedeelte van de variantie verklaard door de
eisen. Als de verklaarde variantie laag is, zijn er andere variabelen van invloed zijn
geweest op de afhankelijke variabelen of het heeft te maken met een
onderliggende biologische factor, namelijk dat alle militairen ongeveer gezond zijn.
Deze factor zorgt ervoor dat er lage correlaties zijn en er weinig variantie verklaard
wordt.
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Tabel 8-2: Overzicht van de regressieanalyses, waarbij de dimensies van werkbelasting als
onafhankelijke variabelen zijn gekozen en de dimensies van het functioneren als afhankelijke
variabelen. De gestandaardiseerde significante regressiecoafficianten (b6ta's) en de hoeveelheid
verklaarde variantie worden weergegeven (R square en de adjusted R square) voor Backward en
Stepwise regressie-analyses.38

te voorspellen afhankelijke variabelen, geme-en op T3
gezond- gezond- slaappro- prestatie ervaren uitzendbereid-

beste voorspellers heids- heidsbe- b/emen duur heid
k/achten oordeling

werkbelasting
taakbe/asting (T2b) -.20° .19*
taakbe/asting (T2c) -.17*
emotione/e be/asting .21* .21*

(T2b)
emotionele belasting .17° -.26**

(T2c)
kenmerken werk -.22-
(T2b)
kenmerken werk .31**

(T2c)
tevredenheid hulpm. .10       -

(T2b)
tevredenheid hulpm. -.17*
(T2c)
tevredenheid info. .16° -,19*

(T2b)
tevredenheid info.

(T2c)
gelegenheid contact -.24**
(T2b)

gelegenheid contact
(T2c)
R square .04 .05 .07 16 .19 .03

R square adjusted .03 .03 .05 .14 .17 .03

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kor·t); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); kenmerken werk (1 = mee eens; 5 = mee oneens); tevredenheid hulpm. =
tevredenheid over de aanwezige hulpmiddelen (1 - zeer tevreden, 5 = zeer ontevreden); tevredenheid
info = tevredenheid over informatievoorziening (1 = zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden); gelegenheid
contact = gelegenheid voor contact met het thuisfront (1 = ruim voldoende; 5 = onvoldoende).
Significantieniveau: ** p<.01, *p< .0 5, °p< .10.

8.3.2 Interne problemen

De tabel laat zien dat de dimensie sfeer in de groep halverwege en aan het eind
van de uitzending correleert met de scores op gezondheidsk/achten. Hoe slechter

38 Alleen van de beste voorspellers worden de regressiecoafficianten weergegeven.
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de sfeer, des te meer gezondheidsklachten de militairen rapporteren. Ook hangt de
dimensie sfeer in de groep gemeten op T2b samen met de dimensie
slaapproblemen: hoe slechter de sfeer in de groep des te meer slaapproblemen
militairen hebben.

De dimensie eenheid in de groep (T2c) hangt samen met de dimensie
gezondheidsk/achten en met prestatie en duur van de uitzending. Een minder
sterke eenheid in de groep gaat samen met een slechtere prestatie, maar ook met
een langer ervaren duur van de uitzending.

Een toename op de dimensie belemmeringen van de werkzaamheden
(T2c) gaat alleen halverwege de uitzending samen met een hogere score op de
gezondheidsbeoordeling, en een langer ervaren duur van de uitzending. De score
op de dimensie belemmeringen (T2c) gaat samen met een hogere score op de
dimensies s/aapprob/emen, gezondheidsk/achten en een lagere tevredenheid over
de eigen prestatie.

Tabel 8-3: Overzicht van de Pearson correlaties tussen de dimensies van interne problemen en de
dimensies van het functioneren. De significante correlaties zijn weergegeven.

gezond- gezond- slaap- presta- ervaren uitzend-

heids- heidsbe- pro- tie duur bereid-
k/achten oorde- blemen heid

ling
Interne problemen M (SD)
sfeer in de groep (T2b) 2.0 .18* .13°

(1 item) (.68)
sfeer in de groep (T2  2.1 .17*

(1 item) (.64)
eenheid in de groep 2.2
(T2b) (.62)

(3 items)
eenheid in de groep 2.2 .15° .17** -.13*
(T2c) (.59)
(3 items)
belemmering (T2b) (3 2.0 .16* -.14**
items) (.57)
belemmering (T2c) (3 2.1 .13° .23** .13* .12°
items) (.61)

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score  = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
UW gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); sfeer in de groep  (1 = goed; 5 = slecht); eenheid in de groep (1 = zeer vaak, 5
= nooit); belemmeringen in het werk (1 = nooit; 5 = zeer vaak).
Significantieniveau: ** =p< .01; * =p< .05; ° =p< .10
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Regressieanalyse
De onderstaande tabel laat zien dat de dimensie gezondheidsklachten het beste
voorspeld wordt door de sfeer in de groep gemeten op T2c. De
gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag) wordt voorspeld door de dimensie
be/emmeringen op T2b. De dimensie s/aapprob/emen wordt, zoals de sterke
correlatie al deed vermoeden, voorspeld door de dimensie belemmeringen op T2c.
De prestatie heeft als beste voorspellers de dimensies eenheid in de groep op T2b
en T2c en de dimensie be/emmeringen op T2c, maar van deze laatste dimensie is
de regressiecoOfficiOnt niet significant. De duur van de uitzending wordt zoals te
verwachten het beste voorspeld door de dimensies eenheid in de groep (T2c) en
belemmeringen (T2b). De uitzendbereidheid kent de dimensie belemmeringen
(T2c) als voorspeller. Over het algemeen is bij al deze regressieanalyses de
verklaarde variantie zeer gering en varieert van d6n tot zeven procent.

Tabel 8-4: Overzicht van de regressieanalyse van de dimensies van de interne problemen als
onafhankelijke variabelen en de dimensies van het functioneren als afhankelijke variabelen. De
gestandaardiseerde significante regressieco6fficidnten (bata's ) en de hoeveelheid verklaarde
variantie worden weergegeven (R square en de adjusted R square) voor Backward en Stepwise
regressie-analyses.39

gezond- gezond- slaap- prestatie ervaren uitzend-

heids- heidsbe- pro- duur bereidheid
klachten oorde- blemen

ling
Interne problemen
sfeer in de groep (T2b)    -
(1 item)
sfeer in de groep (32c) .18*                -                  -                                                          -
(1 item)
eenheid in de groep -      -           -.20°   -
(T2b)
(3 items)
eenheid in de groep -      -     - 18* -.11
(T2c)
(3 items)
belemmenng (T2b) - .16°             -                                      -.12
(3 items)
belemmenng (T2c)          -                   - .23** .12 .12

(3 items)
R square .03 .03 .05 .07 .03 01

R square adiusted .03 .02 .05 .05 .02 .01

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja), sfeer in de groep (1 = goed; 5 = slecht); eenheid in de groep (1 = zeer vaak, 5
= nooit); belemmeringen in het werl«1 = nooit; 5 = zeer vaak).
Significantieniveau: ** =p< .01; * =p< .05; ° =p< .10

39 Alleen van de beste voorspellers zijn de regressiecoafficienten weergegeven.
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8.3.3 Stressvolle gebeurtenissen

We zien correlaties tussen de dimensies stressvolle gebeurtenissen (T2c) en
invioed (T2b) en de dimensie gezondheidsklachten. Vooral de inWoed op T2b laat
een redelijk sterke correlatie zien. Dus als de invloed van de uitzending groter
wordt, dan nemen de gezondheidsklachten van militairen ook toe. De eigen
gezondheidsbeoordeling laat samenhang zien met de dimensie stressvolle
gebeurtenissen (T2c). Verder hangt de dimensie stressvolle gebeurtenissen (T2c)
samen met s/aapprob/emen en prestatie. Dit zijn overigens geen sterke correlaties.
De dimensie stressvolle gebeurtenissen (T2b) heeft ook een verband met de
ervaren duur van de uitzending. Er worden geen correlaties gevonden tussen de
eisen en de uitzendbereidheid.

Tabel 8-5: Overzicht van de Pearson correlaties tussen de dimensies van stressvolle
gebeurtenissen en de dimensies van het functioneren.

gezond- gezond- slaap- presta- ervaren uitzend-

heids- heidsbe- pro- tie duur bereid-

k/achten oorde- blemen heid
ling

stressvolle                     M
gebeurtenissen (SD)
stressvolle 1.4 - -.12°            -

gebeurtenissen 52b) (.36)
stressvolle 1.4 .13° .16* .12° .15*          -

gebeurtenissen 52c) (.32)
inWoed(T2b) .72 .33"    -      -                   -

(.92)
invioed (T2c) 1.2           -                  -                                   .12°          -

(1.02)
Noot: de dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); stressvolle gebeurtenissen = schaal met de fysiek dreigende en stressvolle
incidenten die hebben plaatsgevonden (1 = nooit;  5 = vaak); invioed = de combinatie van een
stressvolle gebeurtenis ingevuld hebben en de weergegeven impact (0 = geen gebeurtenis, geen
impact; 1 = weI gebeurtenis, nauwelijks of geen impact; 2 = weI gebeurtenis, gemiddelde impact; 3 =
weI gebeurtenis, redelijk sterke tot zeer sterke impact).
Significantieniveau: -p<.01;*=p<.05,°=p<.10"-

Regressieanalyse
Bij de stressvolle gebeurtenissen zien we dat eigenlijk de dimensie
gezondheidsklachten als enige een goede voorspeller kent, namelijk de dimensie
invloed   op   T2b. De verklaarde variantie   is   10%.   Bij de overige afhankelijke
variabelen zien we dat de voorspellers niet overal significant zijn en eigenlijk
nauwelijks iets bijdragen aan de verklaarde variantie van de afhankelijke
variabelen. Blijkbaar zijn hier andere variabelen in het spel.
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Tabel 8-6: Overzicht van de regressieanalyses van de dimensies van stressvolle gebeurtenissen
als onafhankelijke variabelen en de dimensies van het functioneren als afhankelijke variabelen40.
De gestandaardiseerde significante regressiecoafficianten (b6ta's ) en de hoeveelheid
verklaarde variantie worden weergegeven (R square en de adjusted R square) voor Backward en
Stepwise regressie-analyses.

41

Stressvolle gezond- beoorde- slaappro- prestatie ervaren uitzend-

gebeurtenissen heids- ling blemen duur bereid-

k/achten gezond- heid
heid

gebeurienissen (T2b) -.12
gebeurtenissen 52c) .12 .16° .15° .10

invloed (T2b) .33**
invloed (T2€1
R square .11 .01 .03 .02 .00 .00

R square adjusted .10                 .01 .02 .01 .00 .00

Noot: de dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
CBS: de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag:
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); 'Hoe beoordeelt u uw
gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het algemeen
volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de uitzending?' (1 = te
lang, 5=t e kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' (0= nee, twijfel, 1
= ja) ); stressvolle gebeurtenissen = schaal met de fysiek dreigende en stressvolle incidenten die
hebben plaatsgevonden (1 = nooit; 5 = vaak); inWoed = de combinatie van een stressvolle gebeurtenis
ingevuld hebben en de weergegeven impact (0 = geen gebeurtenis, geen impact; 1 = weI gebeurtenis,
nauwelijks of geen impact; 2 = wei gebeurtenis, gemiddelde impact; 3 = wei gebeurtenis, redelijk sterke
tot zeer sterke impact).
Significantieniveau: ** =p< .01; * =p< .05; ° =p< .10

8.3.4 Arbeidsomstandigheden

De dimensie arbeidsomstandigheden (T2b) heeft vooral een relatie met de
gezondheid van militairen. Zowel met de dimensie arbeidsomstandigheden (T2b)
en de dimensie gezondheidsk/achten (VOEG) als de eigen beoordeling van de
gezondheid (CBS-vraag) zien we redelijke correlaties. Ook de dimensie
arbeidsomstandigheden (T2c) levert correlaties op met de gezondheidsvariabelen,
weliswaar minder sterk. Dus als militairen meer klachten hebben over de
arbeidsomstandigheden nemen de klachten op gezondheidsgebied ook toe. De
dimensie arbeidsomstandigheden (T2b en T2c) correleert ook met het item 'Wat
vond u van de duur van de uitzending?', waarbij een verslechtering van de
arbeidsomstandigheden samengaat met een langer ervaren duur van de
uitzending.

40 De dimensie gezondheidsWachten is met een Stepwise regressieanalyse onderzocht en de overige
afhankelijke variabelen met regressieanalyses.
41 Alleen van de voorspellers wordt de regressiecodfficient weergegeven.
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Tabel 8-7: Overzicht van de significante Pearson correlatiecolifficianten tussen de dimensies van
arbeidsomstandigheden en de dimensies van het functioneren.

M gezond- gezond- slaap- presta- ervaren uitzend-

(SD) heids- heidsbe- pro- tie duur bereid-
k/achten oordeling blemen heid

arbeidsomstandig- 1.7 .26** .21**               -                                   -.20*            -

heden (.48)

(T2b)

arbeidsomstandig- 1.7 .14° .16*                -                                   -.20*            -

heden (T2c) (.49)

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score  = meer problemen); CBS: de beoordeling van
de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u uw gezondheid?' (1
= zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het algemeen volbracht?' (1 =
zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de uitzending?' (1 = te lang, 5 = te
kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' (0= nee, twijfel, 1= ja);
arbeidsomstandigheden (hogere score = slechtere arbeidsomstandigheden).
Significantieniveau: -P<01;*=P<05;°=P<.10

** -

Regressieanalyse
De regressieanalyse met de arbeidsomstandigheden levert voorspellers op voor de
dimensie gezondheidskiachten en voor de gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag).
De dimensie arbeidsomstandigheden (T2b) is verantwoordelijk voor respectievelijk
6% en 4% verklaarde variantie. Ook is deze dimensie een voorspeller voor de
ervaren duur van de uitzending. De dimensie arbeidsomstandigheden blijkt
bovendien een significante voorspeller te zijn voor de uitzendbereidheid, hoewel er
geen significante correlaties waren. De overige regressieanalyses leveren geen
significante 86ta's op en de verklaarde variantie is steeds bijna nihil.
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Tabel 8-8: Overzicht van de regressieanalyses van de dimensies van arbeidsomstandigheden en
de dimensies van het functioneren. De significante b6ta's zijn weergegeven42. De
gestandaardiseerde significante regressiecoafficianten (b6ta's ) en de hoeveelheid verklaarde
variantie worden weergegeven (R square en de adjusted R square).43

gezond- gezond- slaappro- pres- ervaren uitzend-

heids- heidsbe- blemen tatie duur bereid-

k/achten oordeling heid
arbeidsomstandigheden .26** .21** .11 .06 -.20*

(T2b)
arbeidsomstandigheden -.12**
(T2c)
R square .07 .04 .01 .00 .04 .02

Adjusted R square .06 .04 .00 .00 .03 .01

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score  = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); arbeidsomstandigheden (hogere score = slechtere arbeidsomstandigheden).
Significantieniveau: ** =p< .01: * =p< .05; ° =p< .10

8.3.5 Psychosociale problemen

Tot slot zijn de correlatieanalyses en regressieanalyses van de psychosociale
stressoren met de afhankelijke variabelen bekeken. Het valt op dat vooral de items
'Heeft u zich ge'isoleerd gevoeld?' en 'Heeft u zich verveeld?' negatief
samenhangen met de score op de dimensie gezondheidsk/achten. Dit betekent dat
bij een toename van gevoelens van isolatie en verveling dat er meer
gezondheidsklachten worden gerapporteerd door uitgezonden militairen. Ook de
gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag), de prestatie, duur en uitzendbereidheid

hangen met deze items samen. Naarmate militairen zich minder geisoleerd hebben

gevoeld, presteren ze beter, ervaren ze de duur van de uitzending korter en zijn ze
bereid om nog een keer uitgezonden te worden.

Tevredenheid over de vrijetijdsbesteding hangt positief samen met de
dimensie gezondheidskiachten en met de gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag).
Dit betekent dat als militairen minder tevreden zijn met de vrijetijdsbesteding, ze
meer gezondheidsklachten rapporteren en hun eigen gezondheid ook slechter
beoordelen.

Verder is opvallend dat bijna alle eisen met de duur van de uitzending
samenhangen. Nemen de irritaties gedurende de uitzending af, dan wordt de duur
van de uitzending korter ervaren. Als de tevredenheid over het verlof en over de

42 De dimensie gezondheidsklachten, de gezondheidsbeoordeling en de ervaren duur zijn met Stepwise
regressieanalyses onderzocht. De dimensie slaapproblemen, de prestatie en de uitzendbereidheid zijn
met Backward regressieanalyses onderzocht.
43 Alleen van de voorspellers wordt de regressiecoafficiant weergegeven.
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vrijetijdsbesteding afneemt, dan wordt de ervaren duur van de uitzending ook
langer. Dit lijkt verband te houden met het feit dat sommige gernterviewde
militairen rapporteerden dat ze al heel snel met verlof werden gestuurd, waardoor
de resterende uitzendperiode nog lang was.

De uitzendbereidheid wordt beYnvloed door isolatie en verveling. Als
uitgezonden militairen zich minder geYsoleerd hebben gevoeld en zich minder
verveeld hebben tijdens hun uitzending, dan zijn ze eerder bereid zijn om nog eens
uitgezonden te worden.

Tabel 8-9: Overzicht van de Pearson correlaties tussen de dimensies van de psychosociale
stressoren en de dimensies van het functioneren. De significante correlaties zijn weergegeven.

gezond- gezond- slaap- prestatie ervaren uitzend-
heids- heidsbe- pro- duur bereid-
klachten oordeling blemen heid

Psychosociale M (SD)
stressoren
isolatie 4.3 -.22** -.14° -.20* -.15* .15* .18**

(.78)
verveling 3.0 -.22** -. 16* -.17* .27** .17*

(.91)
tevredenheid 2.7 .20* .14° -.34**

vrijetijdsbeste- (1.1)

ding
privacy 2.9 .14°

(.89)
irritaties 3.1 -.17* .26**

(.76)
tevredenheid 2.5 .15* -.31**

verlof (1.0)

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
gezondheidsbeoordeling = de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score  = meer problemen); gezondheidsvraag: 'Hoe
beoordeelt u uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken
in het algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); isolatie = 'Heeft u zich ge'isoleerd gevoeld?' (1 = zeer vaak; 5 = nooit); contact
met thuis = 'Heeft u gelegenheid om contact met thuis te onderhouden?' (1 = ruim voldoende; 5 =
helemaal niet); verveling = 'Heeft u zich verveeld?' (1 = zeer vaak; 5 = nooit); tevredenheid
vrijetijdsverveling = 'Hoe tevreden bent u over uw vrijetijdsbesteding?" (1 = zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden); privacy = 'Hoeveel privacy kreeg u op de base?' (1= zeer veel, 5 = geen); irritaties = 'Heeft
u zich op de base geTrriteerd aan collega's?' ( 1= zeer vaak, 5 = nooit); tevredenheid verlof = 'Hoe
tevreden was u met de verlofregeling tijdens de uitzending?' ( 1= zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden).
Significantieniveau: **=P<.01;*=P<.05;°=P<.10

Regressieanalyse
Zoals de correlatieanalyse al heeft laten zien, wordt de dimensie
gezondheidsklachten (VOEG-score) voorspeld door isolatie en de tevredenheid
met de vrijetijdsbesteding. De dimensie slaapproblemen en de eigen beoordeling
van de gezondheid en de uitzendbereidheid worden ook door isolatie voorspeld.
De eisen die het sterkste correleerden met de duur van de uitzending zien we nu
ook terug als beste voorspeller voor de ervaren duur, namelijk de tevredenheid met
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de vrijetijdsbesteding en de tevredenheid met het verlof. Opvallend is dat de
psychosociale eisen de meeste variantie (18%) van de ervaren duur van de
uitzending verklaren. Daarnaast verklaren ze een deel van de variantie van de
gezondheidsklachten van uitgezonden militairen.

Tabel 8-10: Overzicht van de regressieanalyses met de items van de psychosociale problemen
als onafhankelijke variabelen en de dimensies van het functioneren als afhankeliJke variabelen.
De gestandaardiseerde significante regressiecoafficianten (bata's ) en de hoeveelheid verklaarde
variantie worden weergegeven (R square en de adjusted R square) voor Backward en Stepwise
regressie-analyses.44

gezond- gezond- slaappro- presta- ervaren uitzend-

heids- heids- b/emen tie duur bereid-

k/achten beoordeling heid
Psychosociale
stressoren
isolatie -.23** -.19* -.20* .18*
contact met thuis (T2b)
contact met thuis (T2c)
verveling -.17°
tevredenheid .21* -.31"

vrijetijdsbesteding
privacy
irritaties
tevredenheid verlof -.28**
R square .09 .04 .04 .03 .19 .03

R square adiusted .08 .03 .03 .02 .18 .02

Noot: de dimensie gezondheidsktachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
( 0 = nee, twijfel, 1 = ja); isolatie = 'Heeft u zich geisoleerd gevoeld?' (1 = zeer vaak; 5 = nooit); contact
met thuis = 'Heeft u gelegenheid om contact met thuis te onderhouden?' (1 = ruim voldoende; 5 =
helemaal niet); verveling = 'Heeft u zich verveeld?' (1 = zeer vaak; 5 = nooit); tevredenheid
vrijetijdsverveling = 'Hoe tevreden bent u over uw vrijetijdsbesteding?' (1 = zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden); privacy = 'Hoeveel privacy kreeg u op de base?' (1= zeer veel, 5 = geen); irritaties = 'Heeft
u zich op de base geirriteerd aan collega's?' ( 1= zeer vaak, 5 = nooit); tevredenheid verlof = 'Hoe
tevreden was u met de verlofregeling tijdens de uitzending?'( 1= zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden).
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10

8.4 Alle eisen

Militairen zullen nooit met de eisen afzonderlijk, maar altijd met meerdere eisen

tegelijk tijdens een missie te maken krijgen. Sommige eisen zullen dan een grotere
invloed hebben dan andere eisen op de gezondheid, het welzijn en de prestatie.
Om dit na te gaan zijn alle eisen samen in 66n regressieanalyse opgenomen. Een

Stepwise regressieanalyse, met als controle een Forward regressieanalyse, is daartoe

uitgevoerd. De significante correlaties van de eisen en de gezondheid, prestatie en

44 Alleen van de voorspellers wordt de regressiecoafficiant weergegeven.
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het welzijn zijn steeds per categorie eis in de vorige paragrafen weergegeven. Een
tabel met totaal overzicht van de correlaties is in de bijlagen opgenomen (Bijlage
Hoofdstuk 8 Tabel A). Deze overzichtstabel laat zien dat dimensie

gezondheidsktachten het sterkst samenhangt met de dimensies invloed op T2b en
de arbeidsomstandigheden op T2b. Ook de categorie interne problemen hangt met
de dimensie gezondheidsklachten samen. Eigenlijk hangt de dimensie
gezondheidsklachten met alle categoriean eisen samen. De

gezondheidsbeoordeling (CBS-vraag) hangt het sterkst samen met de dimensie

arbeidsomstandigheden (T2b). De dimensie slaapproblemen hangt het sterkst
samen met de dimensie belemmeringen (T2c) en met isolatie. De eigen prestatie
vertoont vooral sterke correlaties met de werkbelastingseisen, zoals de dimensie
kenmerken van het werk (T2b en T2c) en de dimensie taakbelasting (T2c). De
ervaren duur van de uitzending hangt met zowel eisen van werkbelasting
(emotionele belasting en kenmerken van het werk (beiden gemeten op T2b en
T2c) samen als met bijna alle psychosociale eisen. Tot slot valt op dat ook
uitzendbereidheid vooral samenhangt met de werkbelastingseisen en met
verveling en isolatie.

Regressieanalyse
In de onderstaande tabel worden de beste voorspellers van de afhankelijke
variabelen weergegeven op basis van een Stepwise regressieanalyse op alle eisen,
waarbij steeds het model is gekozen, dat de meeste variantie verklaart.

Het valt op dat de dimensie gezondheidsklachten vooral wordt voorspeld
door de invloed van de uitzending, gemeten halverwege de uitzending, de
arbeidsomstandigheden (T2b) en isolatie. Ook de gezondheidsbeoordeling wordt
het beste voorspeld door de dimensie arbeidsomstandigheden halverwege de
uitzending. De arbeidsomstandigheden zijn dus een belangrijke voorspeller voor de
gezondheid. De dimensie slaapproblemen wordt vooral voorspeld door de
dimensie be/emmeringen aan het eind van de uitzending en de tevredenheid met
de aanwezige hulpmiddelen aan het eind van de uitzending. Ook isolatie speelt
een rol hierbij. De eigen prestatie wordt vooral door de dimensies van
werkbelasting voorspeld. De dimensie kenmerken van het werk (T2c) speelt de
grootste rol als voorspeller. Dat wil zeggen dat naarmate het werk tijdens de
uitzending door militairen als minder zinvol wordt beschouwd, de prestatie ook
achteruit gaat.

De ervaren duur van de uitzending wordt vooral voorspeld door de
werkbelastingseisen en de tevredenheidsvragen van de categorie psychosociale
eisen. Dit komt overeen met de eerder gevonden correlaties tussen deze eisen en
de ervaren duur. Naast de dimensie emotionele belasting zijn tevredenheid over
het verlof en tevredenheid over de vrijetijdsbesteding dus belangrijke voorspellers
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voor de ervaren duur. Overigens verklaren deze eisen een behoorlijk deel van de
variantie van de ervaren duur, namelijk bijna 30%. De uitzendbereidheid wordt
voorspeld door de dimensie taakbe/asting en isolatie. Het valt op dat isolatie een
voorspeller is van meerdere afhankelijke variabelen.

Tabel 8-11: Overzicht van alle regressieanalyses met het functioneren. De significante
regressiecoafficianten zijn weergegeven. De gestandaardiseerde significante
regressiecoaffici6nten (b6ta's ) en de hoeveelheid verklaarde variantie worden weergegeven (R
square en de adjusted R square) voor Backward en Stepwise regressieanalyses. 5

gezond- gezond- slaappro- presta- ervaren uitzend-
heids- heidsbe- b/emen          tie duur bereid-
k/achten oordeling heid

taakbe/asting (T2b) .19*
taakbelasting (T2c) -.17* .18

emotionele belasting (32€t -.31 -
kenmerken werk (T2c) .31**

tevredenheid hulpm. (T2c) -.23**
tevredenheid info (T2b) -.19*
gelegenheid contact met -.21"
het thuisfront (T2b)
belemmenngen (T2c) (3 .26**
items)
invloed (T2b) .29**
arbeidsomstandigheden .19* 21*

( T2b)
isolatie -.17* -.18* .18*
tevredh. vrijetijdsbesteding -.26**
tevredenheid verlof -.24**
R square .18 .04 .13 .16 .32 .07

R square adiusted .16 .04 .11 .14 .29 .05

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (hogere score = meer problemen); gezondheidsbeoordeling =
de beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u
uw gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht): prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het
algemeen volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de
uitzending?' (1 = te lang, 5 = te kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?'
(0 - nee, twijfel, 1 = ja); taakbelasting = dimensie taakbelasting (hoge score = hogere belasting);
emotionele belasting = dimensie emotionele belasting (hoge score = hogere belasting); kenmerken werk
= dimensie kenmerken van het werk (1 = mee eens; 5 = mee oneens); tevredenheid hulpm. = 'Bent u
tevreden over de aanwezige hulpmiddelen?' (1 = zeer tevreden, 5 = zeer ontevreden); tevredenheid info
= 'Bent u tevreden over de informatievoorziening in het uitzendgebied?' (1 = zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden); contact met het thuisfront = 'Heeft u voldoende gelegenheid voor contact met het
thuisfront?' (1 = ruimvoldoende; 5 = onvoldoende); belemmeringen (1 = nooit; 5 = zeer vaak); invloed =
de combinatie van een stressvolle gebeurtenis ingevuld hebben en de weergegeven impact (0 = geen
gebeurtenis, geen impact; 1 = wei gebeurtenis, nauwelijks of geen impact; 2 = wei gebeurtenis,
gemiddelde impact; 3 = wei gebeurtenis, redelijk sterke tot zeer sterke impact); arbeidsomstandigheden
(hogere score = slechtere arbeidsomstandigheden); isolatie = 'Heeft u zich gel'soleerd gevoeld?' (1 =
zeer vaak; 5 = nooit); tevredenheid vrijetijdsbesteding = 'Hoe tevreden was u met de
vrijetijdsbesteding?' (1= zeer tevreden; 5 - zeer ontevreden); tevredenheid verlof = 'Hoe tevreden was u
met de verlofregeling tijdens de uitzending?'( 1= zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden).
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10

45 Alleen van de voorspellers wordt de regressiecoafficiant weergegeven.
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8.5      Invloed van de moderatoren

In de volgende paragrafen wordt de invloed van de moderatoren op de relatie
tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen beschreven.
Hiertoe zijn hidrarchische regressieanalyses uitgevoerd. De effecten van de eisen
en van de moderatoren zijn op deze manier onderzocht op de veranderingen in de
afhankelijke variabelen46. De moderatoren zijn op T2b en T2c of Tl gemeten en de
afhankelijke variabelen op T3. De beste voorspellers voor de afhankelijke
variabelen uit de vorige paragraaf zijn telkens als onafhankelijke variabele
ingevoerd met de regressiemethode Enter. Voor elke relatie is steeds een nieuwe
variabele opgenomen, de moderator. Na deze toevoeging van de moderator is de
invloed van het product van de onafhankelijke variabele en de moderator
onderzocht met de R square change.

De structurele variabelen en de dynamische variabelen uit het
onderzoeksmodel zoals beschreven in Hoofdstuk 4 zijn als moderator beschouwd.
Alle mogelijke moderatoren zijn dus onderzocht. Van deze moderatoren wordt
verwacht op basis van het literatuuronderzoek en de bevindingen in Hoofdstuk 7
dat er invloeden op de relaties tussen de eisen en het functioneren worden
gevonden.

8.5.1 Correlaties

Het valt op dat verschillende moderatoren met de gezondheid, prestatie en het
welzijn samenhangen. Van moderatoren wordt eigenlijk verwacht dat ze juist niet
met de afhankelijke variabelen samenhangen, ze modereren de relatie tussen een
onafhankelijke en een afhankelijke variabele. Indien ze sterk samenhangen met de
afhankelijke variabele, kunnen ze beter als onafhankelijke variabele worden
beschouwd (Baron & Kenny, 1986). De gevonden correlaties zijn echter over het
algemeen niet sterk. De dynamische en structurele variabelen zijn in deze studie
dan ook als moderatoren beschouwd.

Geen enkele moderator hangt met de dimensie slaapproblemen samen.

De dimensies probleemgerichte coping, emotiegerichte coping en sociale steun
(T2b) vertonen ook geen relaties met de afhankelijke dimensies. Dit geldt ook voor
de demografische variabele rang. Toch kunnen deze variabelen als moderatoren
invloed hebben op de relatie tussen de eisen en de uitkomsten. Verder valt op dat
vooral de persoonlijkheidsdimensies samenhangen vertonen met de eigen

46 De formule na toevoeging van een moderator ziet er als volgt uit:
Y'T3 =A+b l x eisT2b of T2c +b 2 x moderator T2b/T2c + eisT2b/T2c x moderator T21)/T2c.
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beoordeling van de gezondheid en in mindere mate met prestatie en de
uitzendbereidheid. Vooral de dimensie zelfbeeld vertoont toch een redelijke sterke
correlatie met de gezondheidsbeoordeling. De verwachtingen over de uitzending,
zoals de voorbereiding op de uitzending, de effectiviteit van de uitzending en of de
functievervulling positief of negatief zal worden hangen samen met de
gezondheidsbeoordeling. De dimensies sociale steun en transformationeel
leiderschap hangen met prestatie samen en cohesie vertoont tot slot samenhang
met de ervaren duur en de uitzendbereidheid.

Tabel 8-12: Overzicht van de correlaties tussen de moderatoren en de dimensies van het
functioneren (gemeten op T3).

gezond- gezond- slaappro- prestatie ervaren uitzend-
heids- heidsbe- blemen duur bereidheid
k/achten oordeling

rang Tl
emotionele   stabiliteit Tl -.23* -,19* -.19* - .28**
extraversie T1 -.21* -.23* -.28- .25** .31**

mildheidTl -.20* - .15°
ordelijkheid T1 -.23* -.15° .23*         -

autonomie Tl -.19* ..18°           -
ze#bee/d Tl -. 19° ..39** - -.21* - .23*

inteme  oriantatie T 1 .18°      -

emotiegerichte coping -     -
T1

probleem gerichte -     -                         -
coping Tl
voorbereiding Tl                   -                        ..30* - -.29** .26**                -
effectief T1 -.20*             -
positiefTl -.24* -.20* -.29** 24* .27**

negatief Tl                    -               .20*           - .22* -.20* -.20*
gevaar T1
cohesie Tl                    -                                                  - .24* .23**
sociale steun T2b
socia/e steun T2c            -                                   -                   .20*           -                    -
transformationeel              -                                       -                     -.30**          -
leiderschap T3

Significantieniveau: - p<.01; *p< .0 5, °p< .10

8.5.2 Regressieanalyses

In de onderstaande tabel zijn de moderatoren ingevoegd als nieuwe variabele na
de onafhankelijke dimensies. Het valt op dat er een groot aantal moderatoren zijn
die een significante R square change laten zien als ze toegevoegd worden met de
enter procedure. Dit betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor een deel van de
verklaarde variantie en dus een bijdrage leveren als voorpeller van de afhankelijke
variabelen. De meeste moderatoren verklaren significant meer variantie van de
beoordeling van   de gezondheid en van de prestatie. Vooral
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persoonlijkheidsdimensies spelen een rol, zoals de dimensies van de Big Five, de
dimensies zelfbeeld, probleemgerichte- en emotiegerichte coping. De
gezondheidsklachten laten een grotere verklaarde variantie zien na toevoeging van
deze moderatoren. De uitzendbereidheid wordt door vijf moderatoren voorspeld.

De dimensie extraversie levert bij de meeste afhankelijke variabelen een
significante bijdrage op aan de voorspelde variantie. Daarnaast zijn de dimensies
zelfbeeld en positief significante voorspellers voor vier van de afhankelijke
variabelen.

De voorbereiding op de uitzending levert een significante bijdrage aan de
beoordeling van de eigen gezondheid en de eigen prestatie. Ook cohesie levert
een bijdrage aan de eigen beoordeling van de gezondheid en de prestatie.
De dimensie slaapproblemen en de ervaren duur van de uitzending kennen maar
dan respectievelijk drie significante bijdragen van moderatoren. De moderator rang
en de dimensie sociale steun gemeten halverwege de uitzending leveren geen
enkele bijdrage aan de afhankelijke variabelen.

Het feit dat militairen nog een keer uitgezonden willen worden, wordt mede
bepaald door de persoonlijkheidsdimensie extraversie en de dimensie
functievervulling. Als militairen extraverter zijn en positievere verwachtingen
hebben over hun functie van tevoren, dan willen ze eerder nog een keer

uitgezonden worden. Ook het zelfbeeld en de emotionele stabiliteit leveren een

bijdrage.
Aan de verklaarde variantie van de prestatie wordt een bijdrage geleverd

door cohesie, de verwachting over de voorbereiding, het leiderschap en de
persoonlijkheidsdimensie extraversie.

De gezondheidsbeoordeling wordt voorspeld door de dimensie zelfbeeld,
de verwachting over de voorbereiding, extraversie, cohesie, de verwachting over
de effectiviteit van de missie en de dimensie ordelijkheid. De dimensie
gezondheidskiachten kent vooral bijdragen van de emotiegerichte copingstrategie,
extraversie en de positieve verwachtingen over de functie.
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Tabel 8-13: Overzicht van toegenomen verklaarde varianties na toevoeging van de moderatoren
aan de regressieanalyses naast de onafhankelijke variabelen (deze laatste zijn niet opgenomen
in de tabel). De R square change adjusted na toevoeging van de moderatoren is weergegeven
(A R.)

gezond- gezond- slaap- presta- duur uitzend-

heids- heidsbe- prob/e- tie    bereidheid
k/achten oordeling men

2. emotionele stabiliteitTl 03° .02° .03°

3. extraversie Tl .04* .05** .04** .02° .05**

4. mildheidTl .03* .02°
5. ordelijkheidTl 04*

6.  autonomie Tl .03°
7. probleemgenchte coping Tl .02°

8. emotiegerichte coping Tl .04** .02°
9. ze#beeld Tl .02° .12" 03* .03*

10. inteme oriantatie Tl .02° .02°
1 1 .  voorbereiding  uitzending T1 .07** .06**

12. effectiviteit uitzending T1 04*

13. positiefTl .04* .03* .03* .05**

14. negatiefl .03* .05*

16. cohesie Tl .05** .07**

18. socia/e steun T2c .02° .02°

19. /eiderschap T3 .05**
Significantieniveaus:  -  p  <  .01,  *  p  <  .05;  °  p < .1 0

8.5.3 De productscores

De toevoegingen van de productscores van de moderatoren maal de eisen worden
in onderstaande tabel weergegeven. De hoeveelheid verklaarde variantie (R square

change) wordt weergegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat de productscores
als laatste zijn toegevoegd aan de regressieanalyse. In totaal zijn er 33 significante
effecten gevonden (van de 323 regressieanalyses). De meeste moderatoreffecten
zijn niet groot en varuren van gemiddeld twee tot vijf procent toegenomen
verklaarde variantie. Alle effecten zorgden voor een toename van de verklaarde
variantie voor minstens een procent. Onderzoek van Frese (1999) laat zien dat de
sterkte van de moderatoreffecten op de relatie tussen werkstressoren en
psychologisch disfunctioneren vergelijkbaar is. Er kan een onderscheid gemaakt
worden in gunstige effecten (buffereffecten) en ongunstige effecten (versterkende
effecten) te zien. In totaal zorgen twee6ntwintig moderatoren voor buffereffecten en
elf voor negatieve buffereffecten. De effecten worden in twee tabellen
weergegeven. Eerst worden de moderatoreffecten voor de gezondheidsdimensies
besproken en daarna volgen de prestatie, duur van de uitzending en de
uitzendbereidheid.
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Gezondheidsklachten, beoordeling gezondheid en slaapproblemen.
Voor de gezondheid zijn er tien significante moderatoreffecten (p < .05 en p < .01),
waarvan er zeven een buffereffect teweegbrengen en drie een versterkend effect
laten zien. Als de moderatoreffecten meer in detail worden weergegeven, valt op
dat vooral voor de afhankelijke gezondheidsdimensies de buffereffecten verdeeld
over de eisen optreden. Dit geldt ook voor de negatieve buffereffecten. De
demografische variabele rang laat een versterkend of negatief effect zien op de
relatie tussen de arbeidsomstandigheden en de eigen beoordeling van de
gezondheid. Dit betekent dat deze relatie wordt versterkt door de invloed van rang.
Ook de dimensies voorbereiding op de uitzending en gevaar laten een versterkend
effect zien op de relatie tussen de invloed en de gezondheidsklachten. Dit betekent
dat de relatie sterker wordt naarmate militairen zich beter voorbereid voelen of de
functievervulling gevaarlijk vinden. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat
militairen te hoge verwachtingen hebben over de situatie in het uitzendgebied, naar
aanleiding van de voorbereiding op de uitzending. Het oefenen van het worst case

scenario en de uiteindelijk tegenvallende situatie in BosniO kan tot frustraties
leiden. De persoonlijkheidsdimensies emotionele stabiliteit en extraversie van de

FFPI laten in tegenstelling tot de verwachting geen effecten zien als moderatoren.
Dat geldt ook voor de dimensies sociale steun, transformationeel /eiderschap en
cohesie, die volgens het stressmodel juist een rol als moderator zouden hebben in
de relatie tussen eisen en het functioneren van mensen. De dimensies mildheid,
ordelijkheid, emotiegerichte en probleemgerichte coping laten buffereffecten zien
voor de relaties tussen eisen en de gezondheid.
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Tabel 8-14: Overzicht van de toegenomen verklaarde variantie als effect van de moderatoren in
combinatie met de best voorspellende eisen (zie R square change (A R') voor de
interactietermen) voor de gezondheidsk/achten, de gezondheidsbeoordeling en de dimensie
slaapproblemen, gemeten op T3.

gezondheidsklachten gezond- slaapproblemen
heids-
beoordeling

Interactie invloed arbeids- isola- arbeids- tevr belemme- isola-

moderatoren (T2b) omstan- tie (T3) omstan- hulpm. ringen        Re

(Tl) x beste digheden digheden (T2c) (T2c) (T3)

voorspellers (T2b) (T2b)

rang                   -                                           .04* (+)
mildheid             -                             .05" (-1  -
ordelijkheid        -                        -         .09* (4        -
emotieger. coping  .04* (-)      -               -                            -          .03* (-)
probleemger.      -           -             .04* 8   -
coping
voorbereiding .03*(+)     -
eflectiviteit           -                                                                           .06- (-)       -
uitzending
positief .03* (-)      -
gevaar .05- (+)    -

Noot: + = een versterkend effect; - = een buffereffect
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05

In de onderstaande figuren worden enkele moderatoreffecten weergegeven in
grafische figuren47. In de eerste plaats is de invioed van de dimensie effectiviteit
van de missie op de relatie tussen de dimensie belemmeringen in het werk en de
slaapproblemen weergegeven. Het afzwakkende effect van de dimensie
effectiviteit van de missie is duidelijk te zien. Als de belemmeringen hoog zijn, zorgt
een positieve verwachting over de effectiviteit van de missie ervoor dat de
slaapproblemen zelfs iets afnemen. Als de belemmeringen laag zijn, maakt het niet
veel uit welke verwachting militairen hebben over de effectiviteit van de uitzending.
Hieruit komt naar voren dat het belangrijk is om met positieve verwachtingen over
de functievervulling op uitzending te gaan.

47 De moderatoren en de afhankelijke dimensies zijn ingedeeld in een lage en hoge variant door dan
standaarddeviatie boven het gemiddelde en dan standaarddeviatie onder de gemiddelde score te
nemen. Vervolgens zijn de waarden handmatig ingevuld in de regressievergelijkingen. In de
regressievergelijking   zijn de ongestandaardiseerde Baa's opgenomen:   Y   =   A   + bl (stressor)   +
b2(moderator) + b3 (stressor x moderator).
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Figuur 8-1: Grafische presentatie van het effect van effectiviteit van de
missie op de relatie tussen belemmeringen in het werk en
slaapproblemen.
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Ten tweede is het effect van de persoonlijkheidsdimensie mildheid weergegeven
op de relatie tussen isolatie en gezondheidsklachten. Hierbij moet opgemerkt
worden dat isolatie eerst omgescoord is om de moderatoreffecten beter te kunnen
interpreteren. Dus een hoge score op isolatie wil zeggen dat militairen zich vaak
geisoleerd hebben gevoeld. Een lage score betekent dat militairen juist nauwelijks
gevoelens van isolatie hebben gekend. De grafische presentatie laat zien dat bij
sterke gevoelens van isolatie de dimensie mildheid vanaf een bepaald punt als een
buffer fungeert. In geval van sterke gevoelens van isolatie en een lage score op de
dimensie mildheid zijn de gezondheidsklachten aanzienlijk hoger.

Figuur 8-2: Grafische presentatie van het effect van mildheid op de relatie
tussen isolatie en gezondheidsklachten

1,06 -

     1,01 -

€ *  0,96-g E            --I - - - - - · mildheid laag
 -r  O,91 - mildheid hoog

0,86                                                                                         1
laag hoog

isolatie

De volgende figuur met buffereffecten voor de gezondheidsdimensies laat het
buffereffect van de dimensie ordelijkheid op de relatie tussen de dimensie
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arbeidsomstandigheden en de eigen beoordeling van de gezondheid (1 = zeer
goed; 5 = zeer slecht) zien. De figuur laat zien dat een hoge score op de
persoonlijkheidsdimensie ordelijkheid de relatie tussen de arbeidsomstandigheden
en de beoordeling van de eigen gezondheid afzwakt. Dus een hoge score op de
dimensie ordelijkheid zorgt voor een lagere en dus positievere

gezondheidsbeoordeling bij slechtere arbeidsomstandigheden, waarschijnlijk
omdat militairen met een dergelijke persoonlijkheidseigenschap een nettere en
schonere leefstijl erop na houden. Dit heeft effect heeft op de gezondheid.

Figuur 8-3: Grafische presentatie van het effect van
ordelijkheid op de relatie tussen arbeidsomstandigheden en
de eigen beoordeling van de gezondheid (CBS-vraag)
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Het effect van de probleemgerichte coping op de relatie tussen isolatie en de
dimensie gezondheidsklachten is ook een buffereffect. Blijkbaar helpt het militairen
om actie te ondernemen, om het probleem aan te pakken. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het zoeken van contacten met kameraden of met het thuisfront, of
actie ondernemen in de vorm van sporten et cetera, waardoor het gevoel van
isolatie kan verdwijnen.
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Figuur 8-4: Grafische presentatie van het effect van
probleemgerichte coping op de relatie tussen isolatie en
gezondheidsklachten.
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Tot slot is het versterkende effect van de dimensie gevaar weergegeven op de
relatie tussen de invloed van de uitzending en de gezondheidsklachten. Vooral het
tweede deel van de figuur laat zien dat het versterkende effect van een sterke
verwachting dat de functievervulling gevaarlijk zal zijn in combinatie met een hoge
invloed van de uitzending tot meer gezondheidsklachten leidt. De
gezondheidsklachten nemen  toe tot bijna   1,5. De score   1,5  op een haalbare
maximumscore van 4 is relatief niet hoog. Uit de figuur komt echter naar voren dat
het effect van de verwachtingen die militairen op voorhand hebben van hun
functievervulling in het uitzendgebied niet onderschat mag worden. Dit ondersteunt
het idee dat militairen met realistische verwachtingen het uitzendgebied in zouden
moeten gaan.

Figuur 8-5: Grafische presentatie van het effect van gevaar op de
relatie tussen invloed van de uitzending en de gezondheidsklachten
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Prestatie, duur van de uitzending en de uitzendbereidheid
Tabel 8-15 laat zien dat er vier moderatoreffecten zijn, waarvan drie buffereffecten
en 66n versterkend of negatief buffereffect. Verwacht werd dat naast de
persoonlijkheidsdimensies emotionele stabiliteit en extraversie ook coping, sociale
steun en cohesie als moderatoren zouden kunnen optreden. Dit is niet het geval.
De persoonlijkheidsdimensies zelfbeeld en interne oriOntatie hebben weI een
buffereffect. De dimensie zelfbeeld heeft invloed op de relatie tussen isolatie en de
uitzendbereidheid van de militairen. Een hoger zelfbeeld betekent dat militairen
een grotere zelfwaardering hebben en veel vertrouwen hebben in hun eigen
kunnen. Als militairen zich geTsoleerd voelen, kan een groter zelfbeeld zorgen dat
de invloed van deze gevoelens van isolatie op de uitzendbereidheid beperkt
blijven. Bij een hoog zelfbeeld hebben gevoelens van isolatie minder effect op de
uitzendbereidheid. Een laag zelfbeeld zorgt ervoor dat gevoelens van isolatie
leiden tot een lagere uitzendbereidheid. Interne oriantatie heeft ook een gunstig
effect op de uitzendbereidheid van uitgezonden militairen. Taakbelasting zorgt
ervoor dat de uitzendbereidheid toeneemt onder uitgezonden militairen. Onder
invloed van een hoge interne oridntatie neemt het effect van de relatie tussen
taakbelasting en uitzendbereidheid toe in dit geval. Dit betekent dat interne
oriantatie een te hoge taakbelasting gunstig be'invloedt (en dus buffert), want
militairen willen toch nog eens uitgezonden worden ondanks de hoge
taakbelasting.

Transformationeel leiderschap is ook een moderator. Bij een hoge score
op de dimensie transformationee/ /eiderschap is het effect van gevoelens van
isolatie op de uitzendbereidheid minder (0 = niet meer uitgezonden willen worden;
1 = weI uitgezonden willen worden). Transformationeel leiderschap speelt dus een
gunstige rol hierbij.

Tot slot laat de tabel zien dat de dimensie gevaar als een versterkende
moderator functioneert. De relatie tussen de werkkenmerken en de prestatie wordt
versterkt door deze factor. Dit betekent dat als uitgezonden militairen de
werkkenmerken als slechter beschouwen (als minder zinvol) ze ook hun eigen
prestatie als slechter beoordelen. Deze relatie wordt dus versterkt naarmate
militairen de verwachting hebben dat hun functie gevaarlijk zal zijn.
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Tabel 8-15: Overzicht van de toegenomen verklaarde variantie als effect van de moderatoren in
combinatie met de best voorspellende eisen (zie R square change (A RI) voor de interactietermen)
voor prestatie, duur van de uitzending en uitzendbereidheid.

prestatie duur uitzendbe-
reidheid

productscores taakbe- ken- tevr. taak- emotio- con- tevr. tevr. taak- iso-

moderatoren x lasting mer- infor- be- nele tact vrije ver- be- latie

beste ken matie- las- be/as- thuis- tijd  lof  /as-
voorspellers werk voorzle- ting ting front ting

ning

7. ze/fbeeld Tl      -                 -                                                                     -            -            -            -             .05*
(-)

8.   inteme -    -                  -   -   -   .04* -
oriantatie Tl                                                                                       (.)
15. gevaar T1 - .04*(+)   -             -         -            -         -         -         -         -
19. leiderschap -      -                          -    -    -    -     .03*
T3                                                                                                   (.)

Noot: + = een versterkend effect; - = een buffereffect
Significantieniveau: " p<.01; *p<.05; 'p<.10

In de volgende figuren worden de moderatoreffecten nader bekeken. In de eerste
plaats wordt de invloed van de dimensie interne ori6ntatie op de relatie tussen
taakbelasting en de uitzendbereidheid van de uitgezonden militairen besproken.
Als de interne oriOntatie hoog is zorgt het in het geval van een hoge taakbelasting
voor een gunstig effect op de uitzendbereidheid. Militairen willen dus eerder nog
eens uitgezonden worden als ze genoeg te doen hebben in het uitzendgebied en
dit wordt extra versterkt als ze daarbij het idee hebben dat ze zelf verantwoordelijk
zijn voor allerlei gebeurtenissen. Interne oriantatie heeft geen effect in een situatie
van een lage taakbelasting.

Figuur 8-6: Grafische presentatie van het effect van interne
oriantatie op de relatie tussen taakbelasting en nogmaals
uitgezonden willen worden.

0,3 -

  0,25 -
   0,2-

  O,15 --0
2  0,1-

tio.,5
-

- - - - - · interne ori6ntatie laag

interne oriantatie hoog
0                                                     ·            ·            ·           ·            ·-

taakbelasting

253



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

Verder wordt het effect van het zelfbeeld weergegeven in de onderstaande figuur.
De relatie tussen isolatie en de uitzendbereidheid wordt beschreven in combinatie
met het zelfbeeld. Het zelfbeeld zorgt voor een positief effect, dat wil zeggen dat
militairen met een sterker zelfbeeld (een sterke zelfwaardering en veel vertrouwen
in hun eigen kunnen) eerder bereid zijn nog een keer uitgezonden te willen
worden, ongeacht of ze gevoelens van isolatie hebben gekend tijdens de
uitzending. Dus uitgezonden militairen die een zeer sterk zelfbeeld hebben zijn
eerder bereid nog eens uitgezonden te willen worden, ongeacht hun gevoelens van
isolatie. In het geval van een negatief zelfbeeld, dus een lage zelfwaardering en
weinig vertrouwen in eigen kunnen, is de bereidheid om nog een keer uitgezonden
te worden nauwelijks aanwezig.

Figuur 8-7: Grafische presentatie van het effect van het zelfbeeld
op de relatie tussen isolatie en nogmaals uitgezonden willen
worden
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Transformationeel leiderschap heeft ook een gunstig effect. Bij sterk
transformationeel leiderschap van de direct leidinggevende willen militairen eerder

nog eens uitgezonden worden. Dus, in de situatie waarin militairen weinig
gevoelens van isolatie hebben, heeft transformationeel leiderschap een gunstig
effect op de uitzendbereidheid. Bij sterke gevoelens van isolatie blijkt dat
transformationeel leiderschap ook niets meer kan betekenen voor de
uitzendbereidheid van militairen.
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Figuur 8-8 : Grafische presentatie van het effect van transformationeel
leiderschap op de relatie tussen isolatie
en de uitzendbereidheid.
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Tot slot wordt het effect van de dimensie gevaar op de relatie tussen kenmerken
van het werk en de prestatie nader bekeken. Het valt op dat moderator gevaar aan
de ene kant als een versterkende factor fungeert. Hierbij moet opgemerkt worden
dat prestatie omgekeerd gescoord is. Een lage score op prestatie betekent dat
uitgezonden militairen zeer tevreden zijn met de eigen prestatie en een hoge score
betekent ontevredenheid met de eigen prestatie. Voor de dimensie kenmerken van
het werk betekent een hoge score dat militairen het werk als zinvol beschouwen.
Dus de verwachting dat de functievervulling gevaarlijk zal zijn in combinatie met
het idee dat de kenmerken van het werk niet zinvol zullen zijn, vergroot de kans dat
militairen niet tevreden zijn met de eigen geleverde prestatie. Dus, het idee van
een gevaarlijke functievervulling en geen duidelijkheid over de zinvolheid van het
werk, leidt achteraf tot een lager oordeel over de prestatie. Wellicht dat de
verwachtingen over de zinvolheid van het werk ertoe leiden dat militairen ook hun
eigen bijdrage aan de uitzending niet als zinvol beschouwen, ze hebben geen
duidelijk beeld van wat ze op uitzending gaan doen. Zeker de combinatie met de
verwachting van een gevaarlijke functievervulling en de verwachting dat het werk
niet zinvol is versterkt dit. De verkeerde verwachtingen kunnen ook hier een rol
spelen. Een lage inschatting van het gevaar verzwakt deze relatie, tot het moment
dat het werk als zeer zinvol wordt ingeschat. Op dat moment zien we dat een
hogere inschatting van gevaar ervoor zorgt dat de prestatie positiever wordt
beoordeeld. Wellicht heeft dit te maken met het idee dat er een bepaalde mate van
spanning moet zijn voor militairen om goed werk te verrichten. Dus als ze hun werk
als zinvol in schatten, hoort daar ook een bepaalde mate van spanning bij om goed
te kunnen presteren.
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Figuur 8-9: Grafische presentatie van het effect van gevaar op de
relatie tussen kenmerken van het werk en prestatie.
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8.6       Tot slot

In dit hoofdstuk zijn de regressieanalyses beschreven. Het is opgevallen dat er
verschillende eisen zijn die als voorspeller voor de gezondheidsvariabelen
beschouwd kunnen worden. Interessante voorspellers zijn besproken, onder
andere de invloed van de uitzending en de eisen van werkbelasting. Ook de
prestatie, de duur van de uitzending en de uitzendbereidheid kennen interessante

voorspellers. Vooral onder de psychosociale eisen bevinden zich belangrijke
voorspellers.

Na de regressieanalyses met hoofdeffecten zijn de effecten van de
moderatoren besproken. Voornamelijk zijn er buffereffecten besproken, maar ook
de opvallende versterkende effecten zijn besproken. De persoonlijkheidsdimensies
en enkele verwachtingen modereren vooral de eisen van werkbelasting in de
relatie met de gezondheid. Voor de prestatie, de duur van de uitzending en de
uitzendbereidheid hebben ook persoonlijkheidsdimensies en daarnaast nog
verwachtingen over de effectiviteit van de uitzending en transformationeel
leiderschap gunstige effecten.

In het Hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies beschreven en
wordt een discussie gevoerd. Tot slot worden de beperkingen van het onderzoek
uiteen gezet en worden aanbevelingen besproken.
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Hoofdstuk 9

Algemene discussie en aanbevelingen

9.1 Inleiding

Op basis van literatuuronderzoek, interviews en vragenlijsten is getracht antwoord

te geven op de volgende vraagstelling: "Wat is de invloed van belastende factoren
tijdens een vredesoperatie op het functioneren van militairen?; Hoe gaan militairen
met belastende factoren om?; Welke relaties zijn er tussen deze factoren?; welke
gevolgen hebben de resultaten voor opleiding, training en selectie, de
werkomgeving en voor begeleiding en nazorg van het personeel?"

Om de vragen te beantwoorden is vanuit theoretische inzichten over het
ontstaan van stress en belasting een onderzoeksmodel opgesteld. Dit model is
onderzocht bij uitgezonden militairen in Bosnid en Cyprus. In dit hoofdstuk worden
de bevindingen gei#valueerd. Verder wordt gereflecteerd op de opvallendste
bevindingen in relatie tot verdere ontwikkelingen en worden de beperkingen van
het onderzoek weergegeven. Tot slot worden aanbevelingen gedaan op het gebied
van de opleiding en training, selectie, de werkomgeving, de begeleiding en nazorg
van het personeel bij uitzendingen.

9.2 Hoe stressvol zijn vredesoperaties?

Het onderzoek had in de eerste plaats tot doel na te gaan wat de invloed was van
belastende factoren op het functioneren in termen van gezondheid, welzijn en
prestatie bij vredesoperaties. Bij belastende factoren zijn we al gauw geneigd te
denken aan allerlei fysiek dreigende gebeurtenissen, die kunnen voorkomen
tijdens uitzendingen en tot stress of verwerkingsproblematiek leiden. Dit idee
hebben mensen vaak voor ogen omdat hen via de media beelden voorstaan van
daadwerkelijke oorlogssituaties of vredesoperaties waarbij het geweldsniveau hoog
is. Komen belastende factoren ook voor tijdens vredesoperaties met een laag
geweldsniveau en leiden belastende factoren ook daadwerkelijk tot stress en
verwerkingsproblematiek? Met andere woorden: Hoe belastend zij n

vredesoperaties met een laag geweldsniveau nu eigenlijk en wat zijn de
risicofactoren voor het ontstaan van stress?



WERKBELASTING, GEZONDHEID EN WELZIJN

De resultaten van het huidige onderzoek tonen aan dat vredesoperaties met een
laag geweldsniveau niet belastend zijn in termen van fysiek dreigende (stressvolle)
gebeurtenissen. Het geweldsniveau van de uitzendingen SFOR-3, SFOR-4 en
UNFICYP-1 was erg laag en dat zagen we terug in de resultaten. Stressvolle of
fysiek dreigende gebeurtenissen, schermutselingen of andere vormen van geweld
hebben zich nauwelijks voorgedaan. Resultaten van eerder onderzoek bij IFOR
(Born, Vogelaar & Soeters, 2000) toonde al aan dat, op de dreiging van mijnen en
het onderhandelen bij checkpoints na, de vredesoperaties in Bosnia steeds rustiger
verliepen. De huidige situatie in Bosni6 op het basiskamp Bugojno kan zelfs al
worden vergeleken met een normaal kazerneleven. Het basiskamp is van alle
gemakken voorzien en militairen hebben hun eigen prefab om in te wonen en te
leven. Het aantal militairen, dat nog naar Bosnia wordt uitgezonden, kan door de
relatieve rust ook steeds verder worden afgebouwd (Defensiekrant, 01 juni 2004).
Er is zelfs sprake van om Uaison and Observer Teams (LOT) in te richten, die bestaan
uit enkele waarnemers. De waarnemers wonen daarbij tussen de bevolking.

Dat er zich nauwelijks fysiek dreigende of stressvolle gebeurtenissen
hebben voorgedaan, wordt ook aangetoond door de gezondheidsgegevens van de
onderzochte militairen. Deze gegevens tonen aan dat de uitgezonden militairen
zich namelijk erg gezond voelen en goed slapen. De uitgezonden militairen voelen
zich zelfs gezonder dan de doorsnee mannelijke Nederlandse werknemer van
dezelfde leeftijd (CBS, 2000). In dit laatste geval moet de verklaring niet alleen in
het rustig verlopen van de uitzending worden gezocht, maar ook in het
zogenaamde healthy worker effect. Het feit dat er een fysieke keuring ten grondslag
ligt aan het militaire beroep, leidt tot selectie. Bovendien wordt er van de militairen
in dienst verwacht dat ze jaarlijks conditieproeven afleggen en dus hun eigen
conditie op peil houden. Mensen die dat niet kunnen opbrengen, zullen de dienst
verlaten.

Uit de regressieanalyses komt naar voren dat gezondheidsklachten
voorspeld worden door de invloed van de uitzending (dat wil zeggen door het
aantal meegemaakte gebeurtenissen en de impact van de uitzending). Door de
relatief goede gezondheid van militairen, zijn alle verklaarde varianties vrij laag. Bij
eerder onderzoek naar gezondheidsklachten onder uitgezonden militairen na
uitzendingen met een hoger geweldsniveau is de relatie tussen invloed van de
uitzending en gezondheid sterker (Bramsen, , 1999; De Vries, Soetekouw,
Bleijenberg & Van der Meer, 1998; Soetekouw, De Vries, Blijenberg & Van der
Meer, 2000).

Naast de gezondheidsgegevens zijn er nog andere indicatoren die
getuigen van een rustige uitzending. Een groot deel van de uitgezonden militairen
is bereid opnieuw uitgezonden te worden, hoewel bij voorkeur voor een kortere
periode. Uit de evaluatie van de uitzendingen blijkt vervolgens dat de uitzendingen
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over het algemeen goed worden beoordeeld door de uitgezonden militairen. Een
ruime meerderheid kijkt met een positief gevoel terug op de uitzending. Men houdt
er vriendschappen aan over en de periode wordt gekenmerkt door
kameraadschap. Deze gegevens tonen aan dat de uitzendingen SFOR-3, SFOR-4 en

UNFICYP-1 geen stressvolle uitzendingen zijn geweest en zelfs tot prettige
ervaringen hebben geleid.

Uit het nazorgonderzoek komt een ander beeld naar voren (Zijlmans & Van
Kuijck, 2003). Er blijkt sprake te zijn van een klein percentage
verwerkingsproblematiek bij uitgezonden militairen van de SFOR-3, SFOR-4 en de
UNFICYP-1 missies (Zijlmans & Van Kuijck, 2003). Het ziet er naar uit dat
verwerkingsproblematiek bij SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-militairen na langere tijd
pas optreedt. Deze constatering moet echter met uiterste voorzichtigheid benaderd
worden vanwege meerdere redenen.

In de eerste plaats is er sprake van een verschil in termijn van afname
tussen het huidige onderzoek en het nazorgonderzoek. De periode na de
uitzending speelt een belangrijke rol. In deze periode vinden het herstel na
uitzending en de aanpassing aan de thuissituatie plaats. De aanpassing aan de
thuissituatie, onvoldoende herstel en het overdenken van de uitzendperiode
kunnen volgens Soetekouw, De Vries, Blijenberg en Van der Meer (2000) ervoor

zorgen dat verwerkingsproblematiek zich enige tijd na terugkeer ontwikkelt en
openbaart. De ondervraagde militairen in het huidige onderzoek gaven echter na
een maand na terugkeer uit het uitzendgebied aan dat ze zich al bijna helemaal

aangepast hadden aan de thuissituatie. Een helder inzicht in de problematiek van
aanpassing aan de thuissituatie en het herstel na een uitzending ontbreekt in het
huidige onderzoek, omdat dit buiten het bestek van het onderzoek viel.

Een tweede reden voor de discrepantie tussen de gegevens van het AIH
en de gegevens uit het huidige onderzoek betreft de respondentenpopulatie.
Hoewel in beide onderzoeken dezelfde uitzendingen zijn onderzocht, gaan de
onderzoeksgegevens niet over dezelfde personen in de onderzoekspopulatie. Er is
sprake van twee verschillende steekproeven. Het huidige onderzoek richtte zich
vooral op de lage rangen (soldaten en korporaals). De nazorgvragenlijst is vaker
door oudere militairen met een hogere rang ingevuld (Zijlmans & Van Kuijck,
2003). De jongere militairen ontbreken in vergelijking met het huidige onderzoek.

De verdeling van rangen in de onderzoekspopulaties zijn dus niet gelijk. Misschien
ontwikkelt juist deze groep jongere militairen eerder verwerkingsproblematiek dan
de oudere militairen, en zijn de cijfers over verwerkingsproblematiek op de langere
termijn in werkelijkheid hoger voor de jonge militairen. Dit zou nader onderzocht
moeten worden. Kortom, de gevonden resultaten in het huidige onderzoek en de

aangetroffen verwerkingsproblematiek in het nazorgonderzoek kunnen niet zonder
meer met elkaar vergeleken worden.
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9.3      Invloed van de eisen van de omgeving

Naar aanleiding van de constatering dat vredesoperaties met een laag
geweldsniveau niet of nauwelijks stressvol zijn in de zin van fysiek dreigende
stressvolle incidenten, kan de vraag gesteld worden of er toch belastende factoren
tijdens vredesoperaties met een laag geweldsniveau zijn aan te wijzen? Uit het
huidige onderzoek blijkt dat ze er weI zijn, maar ze hebben een ander karakter. Ze
bestaan namelijk uit te hoge of te lage werk belasting, wrijvingen en conflicten met
collega's, ongunstige arbeidsomstandigheden (stof, lawaai en het klimaat) en
psychosociale factoren zoals het ver van huis werken. Deze factoren kunnen een
zekere spanning met zich meebrengen en in het ergste geval tot stress en
disfunctioneren leiden.

Uit Hoofdstuk 2 kwam naar voren dat werkbelasting in de eerste plaats tot
problemen in het functioneren van mensen kan leiden. Factoren die inherent zijn
aan werkbelasting hebben een relatie met de ervaren duur van de uitzending, de
prestatie en de uitzendbereidheid van militairen. Zo blijkt de taakbelasting een
belangrijke voorspeller voor de ervaren duur, de prestatie en de uitzendbereidheid
te zijn. In die zin dat een grotere taakbelasting tot een korter ervaren duur, een
grotere prestatie en een sterkere uitzendbereidheid leidt. Dit geeft aan dat
militairen graag iets te doen hebben tijdens uitzendingen. Dit geeft ze niet alleen
een beter beeld van hun eigen prestatie, maar bevordert ook hun
uitzendbereidheid. Voor commandanten betekent dit dat zij onderbelasting tijdens
vredesoperaties met een laag geweldsniveau moeten zien te voorkomen door
interessante taken te genereren voor de manschappen. Het vaak op patrouilles
sturen van de manschappen kan bijvoorbeeld erg vervelend zijn als de
patrouillegang steeds dezelfde is. Voor het uitvoeren van interessante patrouilles
moet het gebied bijvoorbeeld groot genoeg zijn om uitdaging te bieden (Harris &
Segal, 1985). Commandanten zullen wat betreft de emotionele taakbelasting
moeten opletten dat deze niet te hoog oploopt voor hun manschappen. Een hogere
emotionele taakbelasting, zoals het onderhandelen met de lokale bevolking of het
gevoel dat anderen een beroep doen, blijkt namelijk tot gevolg te hebben dat
militairen de duur van de uitzending als te lang ervaren.

Belemmeringen tijdens het werk en gelegenheid voor contact met het
thuisfront zijn ook belangrijke voorspellers. Belemmeringen, zoals het uitvallen van
apparatuur, afwezigheid van collega's door ziekte, leiden tot meer slaapproblemen
onder uitgezonden militairen. Contact met het thuisfront blijkt een belangrijke
voorspeller van de ervaren duur van de uitzending. Voldoende gelegenheid voor
contact zorgt ervoor dat militairen het idee hebben dat de uitzending sneller voorbij
gaat. Tegenwoordig zijn de contactmogelijkheden uitgebreid met ondermeer
emailca s. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het heeft ook een schaduwkant.
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De verbeterde communicatie kan het functioneren van militairen ondermijnen,
omdat de problemen aan het thuisfront makkelijker het uitzendgebied bereiken
(Soetekouw, et al., 2000). Dit is echter in het huidige onderzoek niet vastgesteld.

Het onderzoek laat verder geen enkele relatie zien tussen de interne
problemen en het functioneren. Alleen samenwerking tussen de Nederlandse
UNFICYP-militairen en de Britten in Cyprus kende een aantal knelpunten.
Nederlandse militairen hadden problemen met de Engelse taal en de Engelse
normen en waarden. Ook de straffen die de Britten hanteerden waren de
Nederlanders niet gewend (Soeters, Op den Buijs & Vogelaar, 2001). Dit heeft bij
menig militair tot frustraties geleid. Het onderzoek van Clingendael laat ook zien
dat de samenwerking tussen verschillende nationaliteiten niet altijd naar
tevredenheid verloopt (Kop, Euwema & de Ridder, 2001). Ook onderzoek naar de
samenwerking van de Nederlanders met de Turken heeft aangetoond dat er
knelpunten te onderkennen zijn bij internationale samenwerking onder andere met
betrekking tot hi&rarchie en machtsafstand (Soeters, et al., 2004). Een ander
voorbeeld van samenwerking tussen verschillende nationaliteiten is de
samenwerking binnen het Duits- Nederlandse Legerkorps (Soeters, Moelker, Klein

& Von Hagen, 2001). Al vijf jaar lang werken deze nationaliteiten nu met elkaar
samen. Op dit moment werken Nederlandse militairen met Japanse militairen
samen in Irak. Deze samenwerking moet nog onderzocht worden. Het is dus
belangrijk dat uitgezonden militairen meer weten over andere culturen, religie en
achtergronden in het kader van internationale samenwerking. Er wordt in dat kader
gesproken van multiculturalisme en interculturalisme (Soeters, Op den Buijs,
Vogelaar, 2001; Winslow, et al., 2003).

Vervolgens blijken de arbeidsomstandigheden een belangrijke voorspeller
in relatie met de gezondheid van uitgezonden militairen. Zowel het klimaat, stof als
vuil zijn belangrijke arbeidsomstandigheden die een rol hebben gespeeld tijdens
SFOR en UNFICYP. Klimaatschommelingen en het warme klimaat vereisen het op
peil houden van het vochtniveau en de persoonlijke hygune. Momenteel speelt het
klimaat een belangrijke rol voor de Nederlandse militairen in Irak. Temperaturen
van 55 tot 60 graden zijn normaal. Veel drinken en een goede persoonlijke hyghjne
zijn belangrijk. Commandanten dienen hun manschappen in de gaten te houden.

Maar het gaat niet alleen om de persoonlijke hygi6ne. Er is er ook nog de ARBO-
wetgeving. In de regel vinden commandanten de ARBO-wetgeving een vervelende
en tijdrovende bezigheid. De aangetoonde verbanden met gezondheidsklachten

geven aan dat het belangrijk is om in uitzendgebieden juist de
arbeidsomstandigheden goed in de gaten te houden. De NAVO kent richtlijnen en
regels op het gebied van milieu en wordt er aandacht besteed aan de
energiehuishouding, de afval- en afvalwaterverwerking en de bodembescherming.
In de praktijk betekent dit dat er bij oefeningen en operaties een inschatting wordt
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gemaakt van de situatie ter plekke voordat er militairen naar toe gestuurd worden.
Bodem-, lucht- en (drink)waterkwaliteit worden bekeken op aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen. Commandanten moeten tijdens uitzendingen hun

manschappen wijzen op functioneel gedrag (zoals veel drinken, persoonlijke
hygi5ne, gebruik stofmasker) bij arbeidsomstandigheden zoals een warm klimaat
of veel stof. Ook van de werknemers zelf wordt een actieve houding verwacht in
het kader van de arbeidsomstandigheden (Staatssecretaris van Defensie Van
Hoof, 2001).

Tot slot toont het onderzoek aan dat bij vredesoperaties met een laag
geweldsniveau psychosociale stressoren, zoals het ver van huis zijn, het gevoel
van isolatie, ontevredenheid met de vrijetijdsbesteding in het uitzendgebied,
ontevredenheid over het verlof, irritaties aan anderen een rol spelen. Ze hebben
een ongunstig effect op de gezondheid, de prestatie, de ervaren duur en de
uitzendbereidheid. De vrijetijdsbesteding en het verlof zijn belangrijke aspecten
gebleken in relatie met de ervaren duur van de uitzending. Mits deze zaken goed
geregeld zijn, wordt de uitzending niet als te lang ervaren en zijn militairen eerder
bereid nog een keer uitgezonden te worden. Het gevoel van isolatie blijkt een
belangrijke voorspeller van de uitzendbereidheid, van slaapproblemen en van de
gezondheid van militairen. Ook uit eerder onderzoek blijkt dat isolatie in de vorm
van het gescheiden zijn van familie en vrienden meer stress oplevert dan de
frustraties die men heeft ten aanzien van het Preemde" land of de vreemde cultuur
(Orsille, Roemer, Litz, Ehlich & Friedman, 1998). Het gevoel geTsoleerd te zijn, is
een belangrijke zaak voor commandanten in het uitzendgebied. Dit betekent dat
commandanten personeelszorg serieus moeten nemen in het uitzendgebied en
elke militair in hun eenheid goed in de gaten moeten houden om gevoelens van
isolatie te voorkomen of aan te pakken. Of alle gevonden relaties tussen de
psychosociale stressoren en het functioneren ook bij uitzendingen met een hoog
geweldsniveau aangetoond worden, is niet duidelijk. Het idee zou kunnen zijn dat
door de relatieve rust in het uitzendgebied, militairen makkelijker de aandacht op
zaken als irritaties aan anderen, het verlof en de vrijetijdsbesteding kunnen
vestigen.

9.4 Modererende invloeden

Tot nu toe zijn de eisen die aan militairen worden gesteld en de belangrijkste
invloeden op het functioneren beschreven. In het huidige onderzoek is ook
onderzocht of moderatoren invloed hebben op de gevonden relaties. De
verwachting op basis van de literatuurbeschouwing (zie Hoofdstuk 2 en 3) was dat
vooral de persoonlijkheidsdimensies (emotionele stabiliteit, extraversie,
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probleemgerichte coping), de verwachtingen over de uitzending leffectiviteit van de
missie en de dimensie positieO en cohesie, sociale steun en transformationeel
leiderschap een rol zouden spelen als moderatoren.

De persoonlijkheidsdimensies emotionele stabiliteit en extraversie komen
niet naar voren als moderator in het huidige onderzoek. De

persoonlijkheidsdimensies mildheid, ordelijkheid, zelfbeeld en interne oriantatie
spelen echter weI een rol als moderatoren. De dimensie mildheid heeft een gunstig
effect op de relatie tussen isolatie en gezondheidsklachten van uitgezonden
militairen in die zin dat hoe milder militairen zijn des te zwakker de relatie tussen

gevoelens van isolatie en gezondheidsklachten. Deze dimensie kenmerkt zich door
aspecten als vriendelijkheid, socialiteit, gemakkelijk vrienden maken et cetera

(Hendriks et al., 1997). Dit zouden aspecten kunnen zijn die ervoor zorgen dat
militairen zich minder snel ge)soleerd voelen. De dimensie ordelijkheid zorgt ervoor
dat de relatie tussen de arbeidsomstandigheden en de gezondheidsbeoordeling
wordt afgezwakt. De dimensie ordelijkheid \s samengesteld uit aspecten als
netheid, opgeruimdheid, overzichtelijkheid, et cetera. Bij een ordelijke militair kan

gedacht worden aan iemand die eerder stof en vuil in de leef- en woonomgeving
zal aanpakken, iemand die eerder functioneel gedrag toepast (bijvoorbeeld iemand
die voor een goede hyggne zorgt of veel drinkt in verband met de warmte).

De dimensie zelfbeeld heeft een gunstig effect op de relatie tussen isolatie
en uitzendbereidheid; een sterker zelfbeeld (zelfwaardering en zelfvertrouwen)
heeft een gunstig effect. Personen met een sterker zelfbeeld hebben minder last
van isolatie en willen eerder nog een keer uitgezonden worden dan personen met
een laag zelfbeeld. De inteme odiantatie heeft een gunstig effect op de relatie
tussen taakbelasting en de uitzendbereidheid. Intern georiOnteerde militairen willen

eerder nog een keer uitgezonden worden, vooral als ze zich verantwoordelijk
voelen voor de taakuitvoering. Ze schrijven oorzaken van gedrag aan zichzelf toe
als het gaat om taakbelasting. Eerder onderzoek onder uitgezonden militairen heeft
het gunstige effect van interne oriOntatie ook aangetoond in die zin dat het idee zelf
weinig invloed te kunnen uitoefenen op gezondheidsklachten tot
verwerkingsproblematiek leidt (Soetekouw, De Vries, Blijenberg & Van der Meer,
2000). Soetekouw et al. (2000) hanteren in dat kader het begrip self efficacy.

De copingdimensies blijken zoals verwacht buffereffecten te hebben,
vooral in de relatie tussen de impact van de uitzending, isolatie en de
gezondheidsklachten. Vooral emotiegerichte coping blijkt een goede strategie te
zijn om te kunnen omgaan met de invloed van een uitzending en met de
belemmeringen tijdens het werk, waardoor er minder gezondheidsklachten en
slaapproblemen ontstaan. Aangezien militairen neigen naar probleemgerichte
copingstrategieOn, is het belangrijk in het kader van uitzendingen met een hoger
geweldsniveau militairen bewust te maken van de werking van de emotiegerichte
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coping naast die van probleemgerichte coping. Het is overigens aangetoond door
TNO dat in verschillende situaties andere copingstrategie6n effectief kunnen zijn
(Gaillard & Wientjes, 1999). Verschillende situaties vragen verschillende
copingstrategieOn.

Naast persoonlijkheidskenmerken spelen ook verwachtingen een rol als
moderator. De dimensie effectiviteit van de missie heeft een modererend effect op
de relatie tussen de belemmeringen tijdens de uitzending en slaapproblemen. Als
militairen voor de uitzending verwachten dat de effectiviteit van de uitzending
gunstig zal zijn, dat SFOR en UNFICYP dus ook daadwerkelijk effect zullen hebben,
dan hebben belemmeringen, zoals uitval van apparatuur en ziekte van collega's,
minder invloed op de slaapproblemen tijdens een uitzending. Een positieve
verwachting over de functievervulling blijkt ook een gunstig effect te hebben op de
relatie tussen eisen en gezondheidsklachten. Dit pleit ervoor om militairen met
positieve verwachtingen op uitzending te laten gaan.

Het bovenstaande argument wordt versterk door het ongunstige effect van
de dimensie gevaar op de gezondheid. Verwachtingen over een gevaarlijke

uitzending leiden ertoe dat militairen zich op voorhand drukker maken en
bezorgder zijn over de uitzending en hun thuisfront. Dit kan tot
gezondheidsklachten leiden. Ook kan het trainen van het worst-case scenario de
verwachting wekken dat de uitzending gevaarlijk zal zijn. Deze verwachting komt
uiteindelijk niet overeen met de werkelijke situatie, waardoor er frustraties ontstaan,
die tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Aangezien verwachtingen over gevaar
een ongunstig effect hebben op de gezondheid is het belangrijk militairen
realistisch voor te bereiden.

Overigens hebben ook de verwachtingen over de voorbereiding op de
uitzending een ongunstig effect op de gezondheid. Wellicht dat ook hier de
verklaring gelegen is in het trainen van het worst-case scenario. Militairen worden
goed voorbereid op een vredesoperatie met een hoog geweldsniveau, terwijl de
werkelijkheid anders blijkt te zijn. Ze komen erachter dat ze de vaardigheden die
een uitzending eigenlijk van ze eist, zoals onderhandelingsvaardigheden en kennis
over de plaatselijke bevolking en hun cultuur en gewoonten, onvoldoende
beheersen. Dit kan tot frustraties en onzekere gevoelens over de functievervulling
leiden, die de kans op gezondheidsklachten vergroten. Het onderzoek van
Clingendael naar de voorbereiding op uitzendingen laat zien dat er een groot scala
van aspecten te onderkennen is, waarvan een aantal (onder andere taal en
onderhandelingsvaardigheden), nog niet goed is onderzocht (Kop, Euwema & de
Ridder, 2001). Deze aspecten van de voorbereiding zouden nader onderzocht
moeten worden.

Een transformationele stijl van leidinggeven met aandacht en
betrokkenheid voor de manschappen speelt ook een rol als moderator.
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Transformationeel leiderschap blijkt een gunstig effect te hebben op de relatie
tussen isolatie en de uitzendbereidheid. Dit komt ook naar voren in de Leidraad
Commando Voering KL, waarin geschreven staat dat transformationeel leiderschap
als belangrijke buffer moet worden gezien bij allerlei problemen in het
uitzendgebied.

Tot slot kan opgemerkt worden dat sociale steun en cohesie geen
modererende rol vervullen in het huidige onderzoek, terwijl dit op basis van de
theoretische beschouwing (Hoofdstuk 2) werd verwacht. Een oorzaak kan zijn dat
het niet zozeer de emotionele sociale steun van collega's en leidinggevende is,
zoals onderzocht in het huidige onderzoek, maar juist de emotionele sociale steun
vanuit het thuisfront die een gunstig effect heeft. Dit wordt ondersteund door
Fullerton  (1992), die stellen dat lage waargenomen sociale steun een voorspeller
is van depressie en angst na een uitzending. De ervaringen van het thuisfront en
de emotionele sociale steun die partners ervaren tijdens uitzendingen door
lotgenoten contacten tijdens thuisfrontdagen, regiocontactdagen en allerlei
vrijwilligersactiviteiten zijn onderzocht (Verheijen & Moelker, 1999; Moelker & Van
der Kloet, 2002), maar de sociale steun die de militair tijdens zijn uitzending
ontvangt van het thuisfront is nog nauwelijks onderzocht. Ook de effecten van
cohesie moeten nader onderzocht worden (Van Vliet, 2001).

9.5       Beperkingen van het onderzoek

Bij het bespreken van de opzet en methode van het onderzoek is al gewezen op
een aantal methodologische problemen en beperkingen van het onderzoek. In
deze paragraaf wordt nader aandacht besteed aan deze problemen en mogelijke
andere problemen die tot een beperking van het onderzoek hebben geleid.

In de eerste plaats is UNFICYP-2 niet meegenomen in de gegevens
vanwege een vervelend voorval ter plekke. Het zou natuurlijk interessant
onderzoeksmateriaal geweest zijn voor het huidige onderzoek.

Andere problemen hebben te maken met de afnemende respons.
Belangrijke oorzaken voor non-respons zijn de hoeveelheid vragenlijsten die
mogelijk tot onderzoeksmoeheid hebben geleid en de uitvoering van het onderzoek
op grote afstand. Een veel gehoorde opmerking van militairen ter plekke was dat
ze weI meer te doen hadden dan vragenlijsten in te vullen, waarvan ze niks meer
terug zouden zien. Dat laatste probleem is in het huidige onderzoek ondervangen.
De respondenten ontvingen na de laatste vragenlijst namelijk een korte
beschrijving van de eerste bevindingen. Hiertoe konden ze hun naam en adres op
een aparte antwoordstrook invullen.
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Een andere beperking is het feit dat het onderzoek op grote afstand heeft

plaatsgevonden. De onderzoeker heeft daarmee maar beperkte controle over de
uitvoering. Contactpersonen in het uitzendgebied zorgden voor de voortgang van
het onderzoek ter plekke. Daarnaast werden de commandanten benaderd voor de
verspreiding en inzameling van de enqu&tes in hun eenheid. Het is niet te
controleren hoe zij dat hebben gedaan. Uit de teruggezonden enqu&tes en de non-
respons is gebleken dat de verspreiding in het uitzendgebied niet altijd even goed
is verlopen. De belangrijkste redenen waren dat commandanten zelf niet achter het
onderzoek stonden of er niet de tijd voor hadden. Het is dus belangrijk bij het laten
uitzetten van enqu&tes door derden dat zij er ook achter staan. De commandanten
moeten de enqu&teformulieren als het ware 'aanprijzen' binnen hun eenheid.

Verder is het lastig gebleken om de omgang met stressvolle
gebeurtenissen op groepsniveau te meten. De individuele vragenlijsten zijn
nauwelijks te generaliseren naar het groepsniveau, omdat niet alle personen van
dezelfde eenheid de enqu6teboekies invulden. Het copinggedrag van de groep zou
beter onderzocht kunnen worden met een kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld door
in de groep te participeren en de gegevens met participerende observatie op
groepsniveau te verzamelen (Vennix, 2003). Een ander mogelijkheid is om direct
na een incident ter plekke interviews te houden met de betrokken groep of
eenheid. Ook het laten invullen van vragenlijsten door de eenheid per computer is
een optie. Op deze manier kan ook op teamniveau de prestatie en de variabelen
van invloed daarop worden vastgesteld (Hoeksema-van Orden & Griffioen-Young,
2002). Op deze manier worden ook ongunstige effecten van retrospectief
onderzoek zoveel mogelijk voorkomen, omdat de betrokken personen het
gebeuren nog goed kunnen herinneren.

Een laatste beperking heeft te maken met het felt dat er geen
vervolgtraject is geweest na de laatste vragenlijst. Op het moment van de enqu&tes
waren de militairen gezond, maar vaak ontstaat pas op de langere termijn
verwerkingsproblematiek of zelfs PTSS. Er is niet precies nagegaan of de
uitgezonden militairen op langere termijn klachten hebben ontwikkeld. Een volledig
beeld wordt pas verkregen als op de lange termijn nog eens gegevens verzameld
zouden worden van betrokken respondenten.

9.6 Aanbevelingen

In het huidige onderzoek is de relatie tussen de eisen die aan militairen worden
gesteld tijdens uitzendingen en de effecten op de gezondheid nagegaan. Hieruit
komen de volgende aanbevelingen naar voren.
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De eerste aanbeveling heeft een algemeen karakter. Onderzoek binnen defensie
naar uitzendingen zou zich niet alleen op de verwerkingsproblematiek en de PTSS
na uitzendingen moeten richten, maar ook eens aandacht moeten besteden aan de
leuke aspecten van een uitzending. Het huidige onderzoek heeft namelijk
aangetoond dat een uitzending ook best als prettig wordt ervaren, niet stressvol
hoeft te zijn en tot vele vriendschappen kan leiden. Dit is belangrijk om militairen
"warm te houden" voor toekomstige uitzendingen. Een goed inzicht in alle factoren,
dus ook de positieve factoren, is belangrijk voor defensie.

De volgende aanbevelingen betreffen de selectie en begeleiding. Militairen
zouden in de eerste plaats nauwkeuriger geselecteerd kunnen worden. Wellicht dat
militairen in de toekomst naast de gebruikelijke persoonlijkheidsaspecten, nog
gerichter op specifieke uitzendeisen en vaardigheden getest kunnen worden. Zo
zijn onderhandelingsvaardigheden belangrijke uitzendeisen. In dit kader kan ook
gedacht worden aan bijvoorbeeld het testen van emotionele intelligentie. Dit aspect
verwijst namelijk indirect ook naar onderhandelingsvaardigheden.

Het onderzoek heeft verder aangetoond dat taakbelasting belangrijk is voor
de uitzendbereidheid van militairen, terwijl emotionele taakbelasting juist tot
gezondheidsproblemen kan leiden. Een balans cre6ren tussen positieve en
negatieve werkaspecten is daarom belangrijk (zie ook Gaillard, 2003). Overigens
ligt op het gebied van het credren van een balans in werkbelasting tijdens
uitzendingen een belangrijke rol voor commandanten weggelegd. Zij zijn namelijk
de eersten die onder- en overbelasting en emotionele belasting onder hun
manschappen kunnen signaleren en aanpakken. Creativiteit met het invullen van
roosters is bijvoorbeeld gewenst in tijden van onderbelasting en verveling. Een
transformationele stijl van leidinggeven past hierbij. Een andere optie om
onderbelasting te voorkomen tijdens rustige uitzendingen is de behoeftestelling
aan personeel voor de taakuitvoering ter plekke nader te inventariseren. Het laten
vervullen van dubbele functies (meerdere functies per persoon vervullen) of duo-
functies (6dn functie door twee personen laten uitvoeren, zodat de uitzending
korter wordt) zijn mogelijkheden voor commandanten om voldoende (interessante)
werkzaamheden te cre6ren tijdens rustige missies. Verder moeten er voldoende
vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld
het organiseren van sportactiviteiten, evenementen en uitstapjes buiten de base of
door het aanbieden van cursussen en opleidingen.

De aanbevelingen op het gebied van opleiding en training moeten voor een
belangrijk deel gezocht worden in het ontstaan van belasting en stress. Dit moet
onder de aandacht gebracht worden bij militairen. Voor leidinggevenden is het
bovendien belangrijk om te weten hoe ze moeten debriefen en omgaan met
disfunctionerende militairen. Daarvoor zullen ze kennis moeten hebben van de
achtergronden van (werk)stress en de factoren die een rol spelen bij het ontstaan
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van (werk)stress. De commandant speelt namelijk als werkgever en
personeelsmanager een belangrijke rol in het uitzendgebied. Hij is het eerste
aanspreekpunt in het geval van problemen met het functioneren van zijn
manschappen. Inzicht in alle factoren die een rol spelen in het kader van
functioneren, zoals persoonlijkheidskenmerken, copingstrategiedn en

verwachtingen, verdient aanbeveling. In het huidige onderzoek is namelijk
aangetoond dat persoonlijkheid, coping en positieve verwachtingen gunstige
effecten hebben op de relatie tussen de impact van de uitzending, de
werkbelasting, gevoelens van isolatie en het functioneren van militairen.

In het kader van de gunstige effecten die positieve verwachtingen blijken te
hebben op de relatie tussen de eisen die aan militairen gesteld worden in het
uitzendgebied en hun functioneren, moet de eindoefening, de zogenaamde worst-

case oefening genoemd worden. Deze worst-case oefening kan namelijk verkeerde
verwachtingen crearen. Hoewel het lastig is om deze oefening aan te passen aan
rustige vredesoperaties, want ook de inzet in geval van een escalerende situatie
moet getraind worden, is een aanbeveling dat militairen zich beter bewust zijn van
de situatie ter plekke als ze op uitzending gaan. Defensie zou militairen heldere
informatie kunnen geven over de situatie ter plekke door bijvoorbeeld gastsprekers
uit te nodigen of door het tonen van videobeelden. Hierdoor kan voorkomen
worden dat militairen met onrealistische verwachtingen van huis gaan en
gefrustreerd raken.

In het kader van de uitzendopleiding zijn twee aanbevelingen te geven,
namelijk het aanleren van buitenlandse talen binnen de uitzendopleidingen en het
geven van goede voorlichting en informatie over lokale bevolkingsgroepen en
andere culturen. Niet alleen officieren zouden de Engelse taal beter aanleren, maar
ook lagere rangen. Tevens moet er serieus aandacht worden besteed aan de
samenwerking met andere eenheden, andere krijgsmachten en nationaliteiten. Ook
hier geldt dat goede voorlichting en informatie over andere krijgsmachten en ook
over lokale bevolkingsgroepen en andere culturen (bijvoorbeeld de moslimcultuur)
belangrijk zijn, zodat militairen niet voor verrassingen komen te staan. Te denken
valt aan een soort van cultural debriefen tijdens uitzendingen, waaruit lessons learned

kunnen worden getrokken voor toekomstige uitzendingen (zie ook Soeters, Op den
Buijs & Vogelaar, 2001).

Wat betreft aanbevelingen op het gebied van de leef- en werkomgeving is
het belangrijk dat deze zo optimaal mogelijk wordt ingevuld. Vanwege de
arbeidsomstandigheden, die per uitzendgebied verschillen, is het voor
commandanten belangrijk dat ze enig inzicht hebben in de arbeidsomstandigheden
tijdens uitzendingen. Het bewust maken van de militairen van het meest
functionele gedrag in bepaalde arbeidsomstandigheden is een belangrijke taak
voor de commandant tijdens uitzendingen. Hij/zij zal zich dan ook zelf bewust
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moeten zijn van de verschillende effecten van arbeidsomstandigheden op het
functioneren en de betekenis van de Arbo-wetten en Arbo-dienst in dezen.
Informatieverstrekking door defensie op dit gebied is dus belangrijk.
Op het gebied van begeleiding en nazorg van uitgezonden militairen is een
nauwkeuriger inzicht in het proces van sociale steun tijdens uitzending, het
natuurlijke herstel van uitgezonden militairen, hun aanpassing na terugkeer aan de
thuissituatie en de verwerkingsklachten die kunnen ontstaan op de lange termijn
nodig. Hiertoe is nader onderzoek en specifieker prospectief onderzoek wenselijk
waarbij de inzichten tijdens de uitzendingen gerelateerd worden aan de
bevindingen zes maanden later. Er zou een standaardvragenlijst ontwikkeld
kunnen worden waarmee voor, tijdens en kort na uitzendingen de belangrijkste
factoren in relatie tot gezondheid, welzijn en prestatie nader onderzocht kunnen
worden (eventueel per computer). Een soort van follow-up studie kan worden
uitgevoerd bijvoorbeeld in samenwerking met het nazorgonderzoek van het AIH.
De vragenlijst tijdens de uitzending zou dan onderdeel kunnen uitmaken van het
Moreel- onderzoek en het Personele Inzetbaarheid Onderzoek (PIT) van de KL en
zo ontwikkeld moeten worden dat computertoepassing en afname in het
uitzendgebied mogelijk zijn (Van de Bos, Tibboel & Willigenburg, 1994; Van der
Ven, 1998; Van Vliet & Hoeksema-Van Orden, 2000). Evaluatie van de PIT-
variabelen wijst uit dat er nog vragen toegevoegd dienen te worden om de effecten
van teamsamenstelling beter te meten, zoals vragen over persoonlijkheid, het
beoordelen van de stressvolheid van situaties en welke hulpbronnen beschikbaar
zijn (Van Vliet & Hoeksema-Van Orden, 2000). Een mogelijke aanvulling van
vragen uit het huidige onderzoek zou deels in dit gebrek kunnen voorzien.

Deze standaardvragenlijst zou voor de gehele Nederlandse krijgsmacht
geldig kunnen zijn. Zeker nu wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk "paars"
optreden in de toekomst. Uit interne bronnen is bekend dat er al ontwikkelingen
gaande zijn in de richting van het integreren van verschillende
(nazorg)onderzoeken tot 66n onderzoek voor "paars" gebruik.

Tot slot zou inzicht in de eisen die uitzendingen aan militairen stellen
ongeacht het geweldsniveau, de risicofactoren die iemand gevoelig maken voor
stress tijdens de uitzending, hun onderlinge relaties, de effecten van moderatoren,
het herstel en de aanpassing aan de thuissituatie en de mogelijke effecten op de
langere termijn de mogelijkheid geven dat defensie militairen en veteranen in de
toekomst beter in kaart brengt en preventief kan volgen. Op deze manier kan
actievere en adequatere ondersteuning geboden worden tijdens uitzendingen en
bij uitgezonden militairen met verwerkingsproblematiek. Eventuele ontsporingen
van militairen of veteranen kunnen zo worden voorkomen.
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Nederland zal in de toekomst zeker nog aan een heleboel uitzendingen
deelnemen. Deze uitzendingen zullen niet allemaal een laag geweldsniveau
kennen zoals de onderzochte uitzendingen. De bevindingen van dit onderzoek
schetsen toch een beeld van de factoren die een rol kunnen spelen tijdens
uitzendingen met een laag geweldsniveau. Hopelijk zorgt dit beeld er voor dat er
nader onderzoek zal plaatsvinden in de toekomst naar het functioneren van
militairen tijdens uitzendingen met verschillende geweldsniveaus, zodat een
bijdrage kan worden geleverd aan verdere verbeteringen in het beleid rond
uitzendingen.
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Samenvatting

Het onderzoek
Onderzoek naar vredesoperaties is een belangrijk aandachtsgebied geworden de
laatste jaren. Er is namelijk een toename van het aantal gepubliceerde artikelen
over vredesoperaties. Meeste onderzoeken gaan over traumatische en stressvolle
incidenten, die militairen meemaken tijdens vredesoperaties. Vooral onderwerpen
als peacekeeping stress en de posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn
veelvuldig bestudeerd. Deze toegenomen interesse is niet zo verwonderlijk
aangezien van elke twintig uitgezonden militairen er 66n is die PTSS krijgt. Maar
wat kunnen we zeggen van eisen uit de omgeving, zoals werkbelasting en isolatie?
Deze factoren kunnen ook een zware belasting vormen voor militairen en zelfs tot
stress leiden. Er is dan ook een duidelijk inzicht in deze factoren nodig. De
doelstelling van het huidige onderzoek luidde: inzicht krijgen in alle belastende
factoren, die het functioneren van militairen be'invioeden tijdens uitzendingen met
een laag geweldsniveau. Met dit inzicht kunnen aanbevelingen gedaan kunnen
worden om het selectietraject, het trainingstraject en de optimalisatie van de
werkomgeving, de rol van de commandant, het zorg- en nazorgsysteem van de
militairen voor, tijdens en na uitzendingen te verbeteren. Hiertoe werd een
verkennend vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder SFOR en UNFICYP-militairen. De
introductie van het onderzoek wordt beschreven in Hoofdstuk 1.

Theoretische achtergrond
In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van een literatuuronderzoek naar
werkbelasting en stresstheorieOn. Het Michigan stressmodel (Kahn, 19981) laat
zien dat mensen moeten omgaan met eisen uit de omgeving (coping) die effect

hebben op het functioneren. Deze eisen bestaan uit traumatische of bedreigende
incidenten, werkbelasting, arbeidsomstandigheden, problemen in de groep, met
collega's, psychosociale stressoren, zoals isolatie. Het functioneren kan gezien
worden in termen van gezondheid en welzijn. Verder laat het model zien dat
persoonlijkheid en sociale steun belangrijke factoren zijn die de keuze van
copinggedrag beinvloeden. Persoonlijkheid en sociale steun hebben dus
doorgaans een gunstig effect op de relatie tussen de eisen uit de omgeving en de
effecten op het functioneren. Alle factoren uit het Michigan model kunnen ook
tijdens uitzendingen een rol spelen.

In Hoofdstuk 3 worden de verschillende peacekeeping operaties
beschreven om een beeld te geven van het spectrum van oorlog tot
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vredesoperaties. Daarnaast worden combat stress en de posttraumatische
stressstoornis beschreven. Beide onderwerpen zijn vaak bestudeerd tijdens en na
vredesoperaties met een hoog geweldsniveau. Ten slotte worden onderzoeken
beschreven die hebben aangetoond dat zorgen om het thuisfront, financi le
problemen, de zinvolheid van de missie, et cetera voor tijdens en na peacekeeping
operaties belangrijke factoren zijn (Bartone & Adler, 1997).

Onderzoeksmodel en methode
Het Michigan stressmodel van Kahn (1981) is als basis gebruikt om een
onderzoeksmodel op te stellen met daarin eisen van de omgeving, structurele
variabelen, dynamische variabelen en het functioneren van militairen (zie Figuur 1).

Figuur 1: Onderzoeksmodel

C. Structurele variabelen

demografische variabelen;
persoonlijkheid;

copingstijl

A. Eisen 1-1
B. Functioneren

werkbelasting;                                                                   *.
 brogprocil

interne problemen,             lil a gezondheid;
stressvolle (bedreigende) welzijn;

gebeurtenissen; prestatie
omgevingsstressoren;                   3 1psychosociale stressoren

D. Dynamische variabelen

verwachtingen;
cohesie;

sociale steun;
leiderschap

De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 1. Wat is de invloed van de eisen van
de omgeving op het functioneren van militairen? 2. Wat is de invloed van de
structurele factoren op de relatie tussen de eisen uit de omgeving en het
functioneren van militairen? 3. Wat is de invloed van de dynamische factoren op de
relaties tussen de eisen van de omgeving en het functioneren van militairen? Een
vragenlijstonderzoek onder Nederlandse SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-militairen werd
uitgevoerd om een antwoord te krijgen op deze onderzoeksvragen.

Hoofdstuk 5 beschrijft het design van het onderzoek. Op vier momenten
(en vijf momenten voor SFOR-3) werden vragenlijsten uitgezet onder uitgezonden
militairen. Het eerste moment was voor de uitzending (SFOR-3) of aan het begin van
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de uitzending (SFOR-4 and UNFICYP). Op de tweede plaats moesten militairen

halverwege de uitzending een vragenlijst invullen. Aan het eind van de uitzending
vulden ze de derde vragenlijst in en na de uitzending werd de vierde en laatste

vragenlijst ingevuld.
De structurele variabelen, die gemeten werden, bestonden uit

demografische variabelen en persoonlijkheidsdimensie, zoals mildheid,
ordelijkheid, emotionele stabiliteit, extraversie en autonomie (FFP\; Hendriks,
1997), zelfwaardering (Nederlandse vertaling van de Self-Esteem Scale (SES;
Rosenberg,1965) door De Vries & Op den Buijs, 1994), interne oriantatie (Rotter,
1966) en coping (COPE; Van Heck & De Vries, 1994). De eisen uit de omgeving
bestonden uit dimensies als stressvolle (dreigende) incidenten, werkbelasting
(zoals taakbelasting en emotionele taakbelasting), interne problemen (zoals
belemmeringen in het werk), arbeidsomstandigheden en psychosociale stressoren
(zoals tevredenheid met het verlof, tevredenheid met contact met het thuisfront;
irritaties, isolatie). De structurele variabelen bestonden uit dimensies als. cohesie

(COHES; Van Orden, 1994), sociale steun, verwachtingen over de missie (zoals de
voorbereiding op de missie en de effectiviteit van de missie) en tot Slot

transformationeel leiderschap. Het functioneren van militairen werd gemeten met
de dimensie gezondheidsklachten (VOEG; Dirken, 1969), een

gezondheidsbeoordeling (CBS, 2000) en de Profile Of Mood Scale (POMS; Wald &
Mellenbergh, 1990) en enkele vragen over welzijn.

In totaal werden 1144 vragenlijsten uitgezet. De positieve respons
varieerde van  56%  (Tl) tot 31%  (T3) voor de totale groep militairen. De gegevens
werden geanalyseerd in SPSS. Als aanvulling op de vragenlijstgegevens werden

nog 69 diepte interviews gehouden met uitgezonden militairen.
In Hoofdstuk 6 wordt de context van de missies SFOR en UNFICYP

beschreven. Een beschrijving van het mandaat, de omstandigheden en de
dagelijkse taken, die de SFOR en UNFICYP-militairen moesten uitvoeren geeft een
beeld van de SFOR en UNFICYP missies. De missies verliepen erg rustig.

Resultaten
In Hoofdstuk 7 en 8 worden de resultaten van de vragenlijsten beschreven. In de
eerste plaats worden de structurele factoren beschreven. Zij bestonden uit
demografische variabelen, copingstijl en persoonlijkheidsdimensies. Met betrekking
tot de demografische variabelen, de gemiddelde leeftijd van de militairen was 24
jaar (range 18- 47 jaar). De UNFICYP-militairen waren het jongste (M = 23; SD =
3.9). Meer SFOR-4 waren eerder uitgezonden in vergelijking met de SFOR-3

militairen. Militairen noemden in dit kader de missies IFOR en UNPROFOR. Ook de
meeste UNFICYP-militairen waren eerder uitgezonden, vooral met de missie
UNPROFOR.
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Met betrekking tot de persoonlijkheidsdimensies, lieten de resultaten zien dat de
Nederlandse militairen een meer probleemgerichte copingstijl hadden. Over het
algemeen liet de totaal dimensie probleemgerichte coping de hoogste score zien
bij voor groepen militairen. De totale groep militairen toonde verder relatief hoge
scores op de dimensie ze/fwaardering (M = 4.2; SD = .53), ze/fve,trouwen (M=
4.1; SD = .50) en inteme oriantatie (M = 3.5; SD = .56). De scores op de vijf
dimensies, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit, extraversie en autonomie,
van de FFPI waren ook relatief hoog.

In de tweede plaats worden de eisen uit de omgeving beschreven. Zij
bestonden uit stressvolle (dreigende) gebeurtenissen, werkbelasting, interne
problemen en psychosociale stressoren. De missies SFOR-3 en 4 en UNFICYP-1

verliepen over het algemeen erg rustig. Militairen noemden nauwelijks enige
stressvolle incidenten. Het arresteren van twee oorlogsmisdadigers, de
aanwezigheid van mijnen, en de onderhandelingen aan checkpoints met de lokale
bevolking waren de enige stressvolle incidenten die werden genoemd.
Geconcludeerd kan worden dat de missies in Bosni6 al veel stabieler waren sinds
UNPROFOR en IFOR.

Met betrekking tot de taakbelasting noemden de meeste militairen dat ze
hun werk met veel precisie moesten doen. Over het algemeen was de
werkbelasting niet erg hoog. Voor sommige militairen was de werkbelasting zelfs te
laag. Dit werd ondersteund door de resultaten van de vragen over verveling.
Sommige militairen hebben meer verveling in hun vrije tijd ervaren dan tijdens
werkuren. De emotionele werkbelasting toonde de hoogste scores op het item
'anderen doen een beroep op me' bij alledrie de groepen militairen.

Met betrekking tot de interne problemen, hadden de Nederlandse UNFICYP-
militairen de meeste problemen met de taal van hun Britse collega's. Ook de
culturele verschillen, de waarden en normen van de Britse collega's vormden
problemen voor de Nederlandse militairen. De Britse militairen hielden er
bijvoorbeeld ook een andere manier van straffen op na.

In de derde plaats worden de dynamische variabelen beschreven in
Hoofdstuk 7. De Nederlandse militairen hadden over het algemeen positieve
verwachtingen over de missie, over hun functievervulling en over de voorbereiding
op de missie. Een enkele militair had negatieve verwachtingen over de uitzending.
Deze waren gecrei#erd door de worst-case training vooraf, waarin getraind wordt op
escalerende situaties. Verder was er een sterke cohesie in de groep. Sociale steun
werd gemeten met enkele losse vragen: vragen over het begrip van collega's en de
directe leidinggevende en vragen over het praten met collega's en de direct
leidinggevende. De sociale steun was redelijk hoog tijdens de missies.

De psychosociale stressoren lieten tot slot zien dat variabelen zoals
ge,soleerd zijn, verveling, tevredenheid met het verlof, en irritaties belangrijke
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variabelen zijn tijdens uitzendingen met een laag geweldsrisico. Dit was te zien aan
de hoge correlaties tussen deze variabelen en het functioneren van militairen.

Ten slotte wordt in Hoofdstuk 7 het functioneren van de militairen

besproken. De Nederlandse militairen verkeerden in een goede gezondheid. De
militairen hadden geen enkele gezondheidsklachten. Ze waren zelfs gezonder dan
de doorsnee Nederlandse mannen van dezelfde leeftijd. Hun goede gezondheid
kon worden verklaard door het feit dat alle militairen een fysieke en mentale

gezondheidstest moeten afleggen voor ze in dienst komen. Na de missies was er
een lichte significante toename in gezondheidsklachten. Deze

gezondheidsklachten konden verklaard worden door het extreem warme klimaat.

Met betrekking tot het welzijn van de militairen valt het op dat de militairen positief
waren over de vrienden die ze maakten tijdens de uitzending. Zelfs hun
zelfvertrouwen was toegenomen en de meeste militairen waren ook bereid om nog
eens uitgezonden te worden. Ze pleitten weI voor een kortere duur van een
uitzending in de toekomst. Een periode van vier maanden vonden ze de beste

optie.
In Hoofdstuk 8 worden de relaties tussen de factoren van het werkmodel

beschreven. Correlatieanalyse werd gedaan om na te gaan of de factoren uit het
werkmodel met elkaar correleerden. Met regressieanalyse werden de beste

voorspellers van de afhankelijke variabelen, zoals de gezondheid, de ervaren duur
van de uitzending en de uitzendbereidheid getoetst. De resultaten lieten zien dat
de dimensies als werkbelasting en psychosociale stressoren de beste voorspellers
opleverden voor de afhankelijke variabelen. De beste voorspellers voor de
afhankelijke dimensie gezondheidsklachten waren invloed (Bata =.29),
arbeidsomstandigheden (Bdta = .19) en isolatie (86ta = :17). De dimensie
slaapproblemen kende drie voorspellers, namelijk belemmeringen in het werk,
tevredenheid met de hulpbronnen en isolatie. De beste voorspellers voor de
afhankelijke variabele prestatie waren de dimensies taakbelasting, kenmerken van
het werk en de tevredenheid met de informatievoorziening. De resultaten toonden
vier beste voorspellers voor de ervaren duur van de uitzending, namelijk
emotionele werkbelasting, tevredenheid met de vrijetijdsbesteding, tevredenheid
met het verlof en tevredenheid met het contact met het thuisfront. De laatste

afhankelijke variabele was de uitzendbereidheid. Taakbe/asting en isolatie waren
de beste voorspellers voor deze afhankelijke variabele.

Ook moderator(buffer)effecten werden gevonden. In de eerste plaats
waren de interactie tussen emotiegerichte coping en de invloed van de missie en
de interactie tussen positieve verwachtingen en de invloed van de missie
verantwoordelijk voor een significante toename van de verklaarde variantie van de
dimensie gezondheidsklachten (R2 change = .04 en R2 change = .03). Dus
emotiegericht copinggedrag en positieve verwachtingen van over de missie
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hebben een buffereffect op de relatie tussen de invloed van de missie en de
gezondheidsWachten. Emotiegerichte coping is duidelijk een een belangrijke
moderatorvariabele, die de relatie tussen de eisen van de omgeving en het
functioneren belnvloedt. Bovendien gaven de resultaten aan dat

persoonlijkheidsdimensies zoals mildheid en probleemgerichte coping gunstige
effecten hebben op de relatie tussen de eisen van de omgeving zoals isolatie en
arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten. De beide dimensies

emotiegerichte coping en effectiviteit van de missie hadden gunstige effecten op de
relatie tussen belemmeringen in het werk en slaapproblemen (R2 change = .03 en
R2 change = .06). De verklaarde variantie van de uitzendbereidheid nam toe met
4% door de interactie tussen de dimensies interne ori6ntatie en taakbelasting. Ook
de interactie tussen het zelfbeeld en isolatie verklaarde 5 % meer variantie van de
uitzendbereidheid. Ten slotte verklaarde de interactie tussen transformationeel
leidershap en isolatie 3% van de uitzendbereidheid.

Opvallend was dat sociale steun geen buffervariabele bleek te zijn, terwijl
dat volgens het Michigan stressmodel weI werd verwacht. Dit was waarschijnlijk te
wijten aan de operationalisering van sociale steun. Alleen de steun van collega's
en van de directe leidinggevende werd gemeten, maar de steun van het thuisfront
zou ook een belangrijk aspect kunnen zijn geweest.

Conclusies en discussie
Hoofdstuk 9 beschrijft de belangrijkste conclusies en discussie. Bovendien worden
daar richtlijnen gegeven voor nieuw onderzoek in de toekomst. In de eerste plaats
kan worden geconcludeerd dat SFOR-3 en 4 en UNFICYP-1 missies waren met een
laag risico niveau. Militairen hebben nauwelijks stressvolle incidenten ervaren. De
meeste militairen hadden de uitzending positief ervaren, omdat ze vrienden
hadden gemaakt, omdat het een periode was waarin hun zelfwaardering was
toegenomen en omdat ze nog eens uitgezonden zouden willen worden. Daarom is
het belangrijk dat het Nederlandse leger de positieve factoren van een uitzending
ook kent, zodat ze haar personeel gernteresseerd kan houden voor toekomstige
uitzendingen.

Verder kan worden aanbevolen dat er aandacht wordt geschonken aan de
problemen met de Engelse taal en de problemen met andere culturen, zoals bij
omgaan met de locale bevolking en andere legers. Het leren van de Engelse taal
en het krijgen van informatie over de andere culturen is erg belangrijk voor alle
militairen. Heldere informatie over het risiconiveau van de uitzending is ook
belangrijk, omdat verwachtingen over de uitzending een gunstig effect bleken te
hebben op de gezondheid. Dit betekent dat militairen met positieve en realistische
verwachtingen op uitzending zouden moeten gaan. Het trainen van het worst-case
scenario zorgt vaak voor verkeerde verwachtingen over het risiconiveau van het
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uitzendgebied. Door heldere informatie te geven, kunnen militairen zich bewust
worden van het geweldsniveau van een uitzending.

Verder bleken werkbelasting, de belemmeringen in het werk, de
arbeidsomstandigheden en de psychosociale stressoren, zoals isolatie,
voorspellers te zijn voor de gezondheidsklachten, de prestatie, de ervaren duur van
de uitzending en de uitzendbereidheid. Deze bevindingen zouden invloed kunnen
hebben op de selectie en training van militairen. Militairen zouden beter
geselecteerd kunnen worden als bekend is met welke eisen van de omgeving ze te
maken krijgen en welke vaardigheden ze nodig hebben om met deze eisen om te
kunnen gaan. Ook is het belangrijk voor commandanten om te weten welke
effecten werkbelasting, die te hoog of te laag kan zijn, isolatie, belemmeringen in
het werk en arbeidsomstandigheden kunnen hebben op het functioneren van
militairen. Een transformationele stijl van leidinggeven bleek belangrijk te zijn om
een goede balans te creeren in de werkbelasting. Andere oplossingen om
bijvoorbeeld een goede balans te creOren in werkbelasting tijdens missies met een
laag geweldsniveau waren het organiseren van cursussen en excursies en het
bieden van voldoende activiteiten voor vrijetijdsbesteding.

Bovendien werden naast de relaties tussen de eisen uit de omgeving en
het functioneren van militairen ook moderatoreffecten gevonden. De
persoonlijkheidsdimensies mildheid, orde/jkheid, ze/fbee/d en inteme oriantatie
hadden positieve effecten op de relaties tussen de eisen van de omgeving en de
gezondheid en het welzijn. Deze bevindingen kunnen invloed hebben op de
selectie en training van militairen. Ze kunnen beter geselecteerd en getraind
worden als er een duidelijk inzicht is in de vaardigheden die nodig zijn om met de
eisen uit de omgeving om te gaan. Ook commandanten behoren te weten wat de
invloed van onder andere werkbelasting (die te hoog of te laag kan zijn), isolatie,
belemmeringen in het werk, arbeidsomstandigheden, et cetera kan zijn op het
functioneren van militairen en hun uitzendbereidheid. Een transformationele
leiderschapsstijl blijkt belangrijk te zijn bij het creOren van een goede balans tussen
werkbelasting en vrijetijdsbesteding in vredesoperaties met een laag
geweldsniveau.

Naast de relaties tussen de eisen van de omgeving en het functioneren,
werden ook moderatoreffecten gevonden. De persoonlijkheidsdimensies,
ordelijkheid, mildheid, zelfwaardering, interne ori6ntatie en coping hadden allen
gunstige effecten op de relaties tussen de eisen van de omgeving, zoals isolatie,
en gezondheidsklachten. Geconcludeerd kan worden dat

persoonlijkheidsdimensies belangrijke variabelen zijn tijdens uitzendingen. Ook de
copingdimensies lieten buffereffecten zien voor de relatie tussen de invloed van de
missie en de gezondheid van militairen. Dus emotiegerichte coping blijkt een
goede strategie te zijn om met de invloed van een missie om te gaan. Omdat
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militairen over het algemeen neigen naar een probleemgerichte copingstijl, is het
belangrijk dat ze zich bewust worden van het moderatoreffect van emotiegerichte
coping.. Dit kan overigens ook getraind worden. Ook commandanten moeten zich
bewust zijn van de invloed van deze factoren.

Om een beter zorg- en nazorgsysteem te ontwikkelen, is inzicht in het
proces van sociale steun, het herstel van militairen, het aanpassen aan de
thuissituatie en het verwerken van de uitzending nodig. Meer onderzoek is daarom
nodig. De resultaten van het huidige onderzoek zouden kunnen worden
gerelateerd aan de resultaten van andere onderzoeken. Voor deze manier van
onderzoek, zouden een algemene (computer) vragenlijst en een follow-up
ontwikkeld kunnen worden om de factoren in relatie met gezondheid en welzijn
voor, tijdens en na uitzendingen defensie breed te onderzoeken.

Tot slot levert inzicht in de eisen van de omgeving die zich tijdens
uitzendingen voordoen, ongeacht het geweldsniveau van de missie, de
risicofactoren voor het ontstaan van stress, hun onderlinge relaties, de
moderatoreffecten, het herstel, de aanpassing aan de thuissituatie en de mogelijke
effecten op de lange termijn, mogelijkheden op om militairen en veteranen beter op
te sporen en te volgen in de toekomst.
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Summary

The study
Research into peacekeeping missions has developed into an important topic in the
last decade, shown by an increase in the number of articles published on
peacekeeping missions. Most studies deal with traumatic and very stressful
incidents servicemen encounter during peacekeeping operations. Especially topics
such as peacekeeping stress or post traumatic stress disorder (PTSD) are
frequently studied. This increased interest is not so surprising as every one in
twenty deployed soldiers has a chance to suffer from PTSS. But what can we say
about external demands, such as workload or isolation? These factors can be just
as problematic for deployed servicemen even causing serious stress. Clearly, there
is a desire for a good insight in such factors. The goal of the present study is to get
insight into all factors affecting the functioning of Dutch soldiers in low-risk
deployment areas. With this insight recommendations can be made for improving
the selection, the training, the work environment, the role of the commander and
the care and follow-up care of servicemen during and after missions. This was
pursued through an explorative survey study among SFOR and UNFICYP-soldiers.

The introductory text can be found in Chapter 1.

Theoretical background
Chapter 2 shows an overview of a theoretical study into workload and stress
theories. Michigan's stress model (Kahn, 1981) shows that people have to cope
with external demands affecting the functioning. These demands consist of
traumatic incidents, workload, working conditions, problems in the group with
colleagues and psycho-social stressors such as isolation. The functioning can be
described in terms of health and well-being. Furthermore, the model shows that
personality and social support are important factors affecting the coping behaviour.
They have an effect on the relation between external demands and the functioning.
These factors also play a role in peacekeeping missions.

In Chapter 3, the various kinds of peacekeeping operations are described
to get an insight into the spectrum of war and peacekeeping operations. Next to
this combat stress and post traumatic stress disorder are described, factors often
studied during and after high-risk peacekeeping operations. Finally, studies into
factors such as worries about home, financial problems, the meaning of the
mission etcetera, before, during and after peacekeeping operations are described
(Bartone & Adler, 1997).
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Research model and method
The Michigan stress model of Kahn (1981) has been used to describe the research
model, which includes external demands, structural variables, dynamic variables
and the functioning of soldiers (see Figure 1).

Figure 1: Research model
C. Structural variables

demographic variables;
personality;
coping style

A. External demands
18//L icesR

B. Functioning

workload;                    Ll_.1                        A                    D health;internal problems; well-being;stressful (threatful) incidents;
environmental stressors;                                   3

 

performance

psychosocial stressors
D. Dynamic variables

expectations;
cohesion

social support;
leadership

The main research questions asked are: Firstly, what the influence is of external
demands on the functioning of deployed soldiers and secondly, what the influence
is of the structural variables on the relations between the external demands and the
functioning of soldiers. Thirdly, it was investigated what the influence is of the
dynamic variables on the relations between the external demands and the
functioning of the soldiers. A survey study among Dutch SFOR-3, SFOR-4 and
UNFICYP-soldiers was conducted to get an answer to the research questions.

Chapter 5 describes the design of the study. At four moments (and five
moments for SFOR-3) questionnaires were dispersed among deployed soldiers.

Firstly, they had to fill out a questionnaire before the mission (SFOR-3) or at the
beginning of the mission (SFOR-4 and UNFICYP). Secondly, they had to fill out a
questionnaire halfway the mission. At the end of the mission a third questionnaire
was filled out and after the mission the soldiers had to fill out the last questionnaire.
The structural variables consisted of demographic variables and personality
dimensions, such as agreeableness, conscientiousness emotional stability,
extraversion and autonomy (Five Factor Personality Inventory, FFPI; Hendriks,
1997), self-esteem (Dutch translation of the Self-Evaluation Scale (SES;
Rosenberg, 1965) by De Vries & Op den Buijs, 1994), internal orientation (Rotter,
1966); and coping (COPE; Van Heck & De Vries, 1994). De external demands
consisted of dimensions such as stressful (threatful) incidents, workload (task
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workload and emotional workloadl, internal problems (such as job performance
hindrances),    working     conditions     and     psycho-social stressors (such as leave
satisfaction, irritations and isolation). The structural variables consisted of
dimensions such as cohesion (COHES; Van Orden, 1994), socia/ support,
expectations about the mission (such as expectations about the preparation of the

mission and the effectiveness of the mission) and finally tranSFORmational
leadership. The functioning of soldiers was measured by the dimension hea/th
problems (VOEG, Dirken, 1969), a health assessment (CBS-question; CBS, 2000),
the Profile of Mood Scale (POMS; Wald & Mellenbergh, 1990) and some questions
regarding well-being. In total 1144 questionnaires were dispersed among soldiers.
The positive response varied from  56%  (Tl)  to 31%  (T3) of the deployed group of
soldiers. The data were analysed in SPSS. In addition, 69 in-depth interviews were
held among deployed soldiers.

In Chapter 6 the context of the missions SFOR and UNFICYP is described. A
description of the mandate, the circumstances and the daily tasks the soldiers
outlines the missions SFOR-3/4 and UNFICYP-1, which were reasonably stable on the
whole.

Results
In Chapters 7 and 8, the results of the questionnaires are described. Firstly, the
structural variables are described, consisting of demographic variables, coping and
personality dimensions. Regarding the demographic variables the average age of
the  soldiers  was 24 years (range  1 8  - 47 years). The UNFICYP-soldiers  were  with
23 years the youngest (SD = 3.9). More SFOR-4 soldiers than SFOR-3 soldiers had
been deployed on missions such as IFOR and UNPROFOR, whilst most UNFICYP-
soldiers had been deployed before, in particular UNPROFOR. Regarding the
personality dimensions, the total dimension problem focused coping showed the
highest scores for all soldiers. Furthermore, soldiers had relatively high scores on
the dimensions se/f-esteem (M = 4.2, SD = .53), se/Aconfidence (M = 4.1, SD =
.50) and intema/ orientation (M = 3.5, SD = .56). The scores on the dimensions
agreeableness, conscientiousness, extraversion emotional stability and autonomy
were also relatively high.

Secondly, the external demands are described, which consisted of
workload, internal problems, stressful (fearful) events, environmental stressors and
psycho-social stressors. In general, it can be said that the missions were very quiet
for the soldiers hardly reported any stressful incidents. The arresting of two
persons indicted for war crimes, the mine awareness and the negotiating at
checkpoints with the local population, were the only stressful incidents SFOR-3
soldiers mentioned. It can be concluded that the missions in Bosnia have been
much more stable than UNPROFOR and IFOR. Regarding the task workload, most
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soldiers mentioned that they had to be meticulous executing their task. In general
the workload was not very high. On the contrary, it was even too low for some
soldiers. Questions concerning boredom supported these findings. Some soldiers

even experienced more boredom during leisure activities than during work hours.
The emotional workload showed the highest scores on the aspect 'other people
make a claim on me'. Regarding the internal problems, the Dutch UNFICYP-soldiers

had problems with the language of their British colleagues. Next to this, cultural
differences, values and standards of the British caused problems to the Dutch
servicemen. Finally, psycho-social stressors such as isolation, boredom, leave
satisfaction and irritations appeared to be important variables during low-risk

deployments, clearly seen on account of high correlations between these variables
and the functioning of soldiers.

Thirdly, the dynamic factors are described in Chapter 7. In general soldiers
had positive expectations regarding the mission, their job and regarding the
preparation of the mission. A few soldiers had negative expectations of the mission
because of the worst-case training, which stresses an escalating situation.
Furthermore, there was a strong cohesion in the group. Social support was
measured with some separate questions regarding the understanding by
colleagues and the immediate superior. Social support was relatively high during
the mission.

Finally, the functioning of the soldiers is described in Chapter 7. On the
whole Dutch servicemen were in a very good state of health. They were even
healthier than the normal Dutch male population of the same age. Their good state
of health could be explained by the fact that newly recruited soldiers are tested

physically and mentally. In all missions there was a slight, though significant
increase in health problems, which can be detected after soldiers, had returned

home. Probably, the warm climate caused this increase. Regarding the well-being
of the soldiers, they were positive about the friends they made during the mission.
Next to this, their self-confidence increased and most soldiers were willing to be
deployed again, although they argued that the duration of a deployment period
should be four months in future.

In Chapter 8, the relations between the factors of the research model are
also described. Correlation analysis was conducted to see which variables
correlated. With regression analysis the best predictor variables of the dependent
variables such as health problems, duration of mission, willingness to be deployed
again, were tested. Results indicated that dimensions such as workload, working
conditions and psychosocia/ stressors provided the best predictor variables for the
dependent variables. The best predictor variables for the dimension health

problems were impact of the mission (Beta = .29), working conditions (Beta = .19)
and isolation (86ta = -.17. The dimension sleeping problems had three predictors,
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namely job performance hindrance, satisfaction with resources and isolation. The
best predictor variables for the dependent variable performance were task
workload and work characteristics. The results showed predictor variables for the
experienced duration of the deployment, such as emotional workload, satisfaction
with leisure activities and leave satisfaction. Finally, willingness to be deployed
again was best predicted by the dimension task woddoad and the variable
isolation.

Furthermore, moderator (buffer) effects were found. Firstly, the interaction
between emotion focused coping and impact of the mission and the interaction
between emotion focused coping and positive expectations were responsible for
the explained variance of the dimension health problems (R2 change = .03 and R2
change = .04). Clearly, emotion focused coping is an important moderator variable,
influencing the relation between the external demands and health problems during
missions. Next to this, results indicated that personality dimensions such as
agreeableness and problem focused coping have positive moderator effects on the
relation between external demands, such as isolation and working conditions, and
the dimension health problems. Both dimensions emotion focused coping and
effectiveness of the mission had positive effects on the relation between job
performance hindrance and sleeping problems (R2 change =.03 and R2 change =
.06). The explained variance of willingness to be deployed again was positively
affected by the interaction between internal orientation and task workload. Finally,
an interaction effect was found between transformational leadership and isolation,
which explained 3% of the variance of willingness to be deployed again.

Strikingly, social support did not appear to be a buffer variable in the
present study, although this was expected according to the Michigan stress model.
Probably, it was due to the limitation of the translation of social support into support
of colleagues and support of the immediate superior. The support of the family at
home was not measured.

Conclusions and discussion
Finally, chapter 9 summarizes main conclusions and describes the discussion. In
addition, directions for future research are outlined. In general, it can be concluded
that SFOR-3/4 and UNFICYP-1 were low-risk missions. Soldiers hardly experienced
any stressful incidents. For most soldiers the mission was even a positive
experience, shown by the number of friends they made, the increase of their self-
esteem and their willingness to be deployed again. Therefore, it is important that
the Dutch army recognizes the positive factors of a mission for keeping servicemen
interested for future deployments.

Furthermore, it is recommended that attention regarding language and
cultural problems in dealing with the local population or other armies should be
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given to the servicemen. Next to this, it is important that clear information about the
level of risk of the mission is given, because it was indicated that positive
expectations regarding the mission have positive effects on health problems.
Soldiers should go on a mission with positive and realistic expectations. The worst-
case scenario training could cause negative expectations regarding the level of risk
of the mission, so soldiers should become aware of this.

Furthermore, the results indicated that there are relations between the
external demands and the functioning of soldiers. Task workload, job performance
hindrance, working conditions and psychosocial variables such as isolation

appeared to be predictor variables for the functioning and well-being of soldiers.
These findings could have impact on the selection and training of soldiers. Soldiers
could be better selected and trained when there is a clear insight in the skills

needed to cope with external demands. Commanders should know what impact
workload (which can be too high or too low), isolation, job performance hindrance,
working conditions etcetera can have on the functioning of soldiers and their

willingness to be deployed again. A transformational style of leadership appeared
to be important for creating a good balance between workload and leisure activities

during low-risk missions.
Next to the relations between external demands and the functioning of the

soldiers, moderator effects were found. The personality dimensions agreeableness,
conscientiousness, self-esteem, internal orientation and coping had positive
(buffer) effects on the relations between external demands, such as isolation, and
hea/th prob/ems. It can be concluded that personality variables are important
moderators in peacekeeping missions. Emotion focused coping appears to be a

good strategy for coping with the impact of low-risk missions, although soldiers in

general show a more problem focused coping style. It is therefore important that
servicemen know the positive effects of emotion focused coping, which even can
be trained. Commanders should also be aware of the positive influence of
moderator variables.

In order to develop a better care system for deployed soldiers, a good
insight in the process of social support, the recuperation of soldiers, the adaptation
period and the processing of the mission is desired. Therefore, more research has
to be conducted. The results of the present study could be related to the results of
other studies, creating a general (computer) questionnaire and a follow-up study for

studying the factors in relation with health and well-being before, during and after
missions.

Finally, an insight in the external demands during a mission, disregarding
the level of risk, the risk factors developing stress, their relations, the moderator
effects, the recuperation and the adaptation to the home situation and the possible
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effects on the long term, ensures that soldiers and veterans can be better traced
and followed in future.
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Bijlage Hoofdstuk 5
Bijlage 5A

ONDERZOEK SFOR4 UITZENDING

DEEL I [in te vullen aan het begin van de uitzending]

AAN: deelnemers van de SFOR 4 uitzending

Geachte SFOR-deelnemer,

U bent zojuist in Bosni6 aangekomen. Hier gaat u in het kader van de SFOR-missie belangrijk werk
verrichten namens de Nederlandse krijgsmacht. Mogelijk zullen nog vele Nederlandse militairen u volgen
op deze en eventuele andere, vergelijkbare missies. Om die reden is het belangrijk om meer informatie te
verzamelen over hoe het voor de uitzending en tijdens de uitzending met u gaat. Informatie over onder
andere uw verwachtingen over de uitzending, de voorbereiding, het werk, uw persoonlijkheid, de sfeer in
de groep, uw ervaringen met stressvolle gebeurtenissen en uw ervaren gezondheid kan bijzonder
leerzaam zijn. Leerzaam voor uzelf en voor uw collega's die u eventueel nog zullen volgen. Maar ook
leerzaam voor de leiding van de KL en de mensen die de opleidingen moeten verzorgen zoals wij van de
KMA in Breda.

Het is de bedoeling dat u naast deze eerste vragenlijst in totaal nog 2 keer t#dens uw verblijf in
Bosnia een vragenlijst invult. Deze vragenlijsten zullen aanzienlijk korter zijn. Na uw terugkeer in
Nederland zult u ten slotte nog een laatste keer een vragenlijst krijgen. Het is van het grootste belang dat u
alle lijsten invult. Pas dan kunnen we de ontwikkelingen in de tijd goed volgen.

Vanzelfsprekend zullen de gegevens steeds vertrouwelijk worden verwerkt. We willen echter de
vragenlijsten op de verschillende meetmomenten met elkaar koppelen om ontwikkelingen in de tijd te
kunnen volgen. Het is daarom van belang dat u steeds dezelfde code invult in de verschillende
vragenlijsten. We vragen u daarom telkens uw registratienummer in te vullen. Uw registratienummer
wordt dus allddn gebruikt om vragenlijsten die u op verschillende tijdstippen heeft ingevuld met elkaar te
koppelen. We gaan daarbij zeer vertrouwelijk om met uw registratienummer en uw gegevens.

Vertrouwelijke behandeling van de gegevens is gegarandeerd. Om die reden ook moet u
de vragenlijst, na het invullen, in een enveloppe stoppen en dichtplakken. Dan kunt u de gesloten
enveloppe aan uw PC geven.

Nadat alle dichtgeplakte enveloppen per peloton zijn verzameld, worden zij naar de KMA
getransporteerd. Op de KMA worden de enveloppen pas geopend en de gegevens in de computer
verwerkt.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen over het onderzoek heeft, kunt u deze bij uw PC kwijt.
Tevens kunt u met vragen en opmerkingen terecht bij contactpersoon X. Hij zal in Bosni6 als codrdinator
en contactpersoon voor ons onderzoek gaan fungeren en is aldaar te bereiken bij BAT Staf, Base Sisava.
Natuurlijk kunt u ook altijd met ons contact opnemen.

Tot slot hopen wij dat u het belang van het onderzoek inziet en de vragenlijsten voor ons invult.
In elk geval wensen wij u bijzonder veel succes en sterkte de komende zes maanden!

Met vriendelijke groet en alvast hartelijk bedankt,

Namens de vakgroep Sociale- en Gedragswetenschappen en Wijsbegeerte van de KMA
Mw. drs. T.P. Op den Buijs (onderzoekster)
(telnr. 076-5273780/ *06-5293780)
Dr. A.L.W. Vogelaar
Prof. dr. J. Soeters
Prof. dr. A.W.K. Gaillard (TNO)



INLEIDING

In deze eerste vragenlijst stellen we u vragen over de voorbereiding op de uitzending, uw verwachtingen
met betrekking tot de SFOR-missie, uw persoonlijkheid, uw vertrouwen, de omgang met moeilijke en
stressvolle gebeurtenissen en uw ervaren gezondheid.

Dit onderzoek bevat zogenaamde "gestandaardiseerde" vragen. Dit zijn van te voren bedachte uitspraken.
U kunt door het invullen van een rondje (het liefst met een zwarte of blauwe pen) bij het betreffende
antwoord aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling. Daamaast bevat deze lijst ook
zogenaamde "open" vragen; dan zijn enkele regels vrijgelaten, waarop u in uw eigen woorden uw mening
kunt geven.

Indien u zich bij een antwoord heeft vergist, kunt u het verkeerde antwoord gewoon doorstrepen en het
nieuwe rondje zwart of blauw maken.

Het is belangrijk te beseffen, dat het om uw eigen mening en opvattingen gaat. Wij verwachten dat het
invullen van deze lijst ongeveer 45 minuten duurt.

Wij willen deze vragenlijst beginnen met enige persoonskenmerken.

A.         PERSOONSKENMERKEN

1.               Wat is uw registratienummer?:
2.          Wat is uw geslacht? 0     man

0            vrouw

3. a. Functie

b.         Rang

4a. Wat is uw organieke peloton en compagnie/eskadron/batterij in Nederland?

4b. Wat is uw peloton en team in Bosn*?

5. Soort contract bij KL: 0    BOT
0     BBT

6.        Hoe lang bent u al in dienst? Sinds 19. (vul in)

7.         Wat is uw leeftijd? jaar (vul in)



8.         Wat is uw hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgerond?

0  geen
0 lager onderwijs
0 lager beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VBO)
0 MAVO
0 middelbaar beroepsonderwijs (MTS, MEAO, KMBO)
0 HAVO
0  VWO, atheneum, gymnasium
0 hoger beroepsonderwils (HTS, HEAO etc.)
0 wetenschappelijk onderwijs, universiteit
0   anders, nl......

9a. Wat is uw huidige burgerlijke staat?

0 gehuwd/samenwonend (ga naar vraag 10)
0                  ongehuwd, bij ouders wonend (ga naar vraag 9b)
0              ongehuwd, alleen wonend (ga naar vraag 9b)
0            anders, namplijk· (ga naar vraag 9b)

9b. Heeft u een vaste relatie?

0                nee, ik heb geen vaste relatie
0                  ja, korter dan 3 maanden
0                 ja, zo'n 3 tot 6 maanden
0                           ja,  zo'n 7 tot 12 maanden
0                    ja, al langer dan een jaar

10. Heeft u kinderen?
0             ja
O         nee

1la. Heeft u al eerder aan een militaire uitzending deelgenomen?
0                       la                                                                                Cga naar vraag  11 b)
0 nee (ga naar vraag 1  van deel El)

1lb. Indien ja, aan welke? (Meerdere antwoorden moge/#k)

0                  UNIFIL
0       UNPROFOR
0                  IFOR
0         SFOR
0 anders, namelijk....

12. Wanneer heeft u te horen gekregen dat u naar BosnB zou worden uitgezonden?
0                  korter dan 1 maand v66r vertrek
0                  1-2 maanden v66r vertrek
0                  2-4 maanden v66r vertrek
0                  4-6 maanden v66r vertrek
0                    langer dan 6 maanden v66r vertrek



Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw algemene opvattingen over de
effectiviteit van de SFOR-uitzending

B.        VERWACHTINGEN OVER EFFECTIVITEIT VAN DE SFOR-UITZENDING

In het nu volgende deel van de vragenlijst worden verschillende stellingen gegeven die betrekking hebben
op het werk van SFOR in het bijzonder. Kunt u aangeven, door het invullen van het juiste cirkeltje, in
hoeverre u het eens of oneens bent met de genoemde stellingen. U kunt kiezen uit:

1 = zeer mee oneens 4 = mee eens
2 = mee oneens 5 = zeer mee eens
3 = noch mee eens, noch mee oneens

1 2  3 4  5

1.               Het SFOR-opkeden is nuttig 0 0 0 0 0
2. SFOR heeft macht in Bosnie 0 0 0 0 0
3.         AIs SFOR zich uit Bosnia terugtrekt, loopt het conflict (weer) uit de hand 0 0 0 0 0
4.        SFOR is volstrekt neutraal 0 0 0 0 0
5.           SFOR zou haar troepen zo snel mogelijk moeten terugtrekken 0 0 0 0 0
6.         SFOR kan hard optreden 0 0 0 0 0
7.         SFOR kan de veiligheid voor haar manschappen garanderen 0 0 0 0 0
8.          Het is goed dat de wereld door middel van de SFOR-troepenmacht

haar tanden aan de verschillende partijen laat zien 0 0 0 0 0

Hieronder volgen enkele vragen over taken en  bewapening in Bosni6

C.        OPVATTINGEN OVER TAAK EN BEWAPENING

la. Hoe beoordeelt u over het algemeen de uitvoerbaarheid van de taken van de Nederlandse

SFOR-eenheden in Bosnie?
0                zeer goed
0         goed
o             redelijk
0                  slecht
0 zeer slecht

1 b. Wilt u hieronder een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag  1 a?

2a. Hoe beoordeelt u over het algemeen de bewapening van Nederlandse SFOR-eenheden?
0                zeer goed
0         goed
0              redelijk
0                  slecht
0 zeer slecht

2b. Wilt u hieronder een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 2a?



De volgende reeks vragen hebben betrekking op uw mening over de voorbereiding

D.         VOORBEREIDING

Nu willen wij graag uw mening weten over de voorbereiding om in het kader van SFOR uitgezonden
te worden naar Bosni6. Kunt u bij iedere stelling, door het invullen van het juiste cirkeltje, aangeven
in hoeverre u het op dit moment eens bent met onderstaande stellingen. U kunt kiezen uit:

1 = helemaal mee oneens 4 = mee eens
2 = mee oneens 5 = helemaal mee eens
3 = mee eens/ mee oneens

12345
1.          Het is me duidelijk wat ons in Bosni6 te doen staat 00000
2.          Ik weet hoe de verschillende partijen tegenover elkaar staan 00000
3.          Ik weet hoe de verschillende partijen tegenover ons staan 00000
4.          De oefeningen zijn een goede voorbereiding voor de uitzending

naar Bosnie 00000
5.          Door de opleiding is ons peloton een hechte eenheid geworden 00000
6.           We zijn voldoende bewapend voor onze taak 00000
7.          Ik weet nu voldoende over het optreden van een uitgezonden

militair 00000
8.          Ik weet hoe ik met de bevolking moet omgaan 00000
9.          Ik ben goed voorbereid op de taken die ik moet uitvoeren 00000
10. Ik ben goed voorbereid op het leven op een forward base

(basiskamp) 00000
11. Ik weet precies wat ik wei en wat ik niet mag doen als uitgezonden militair 00000
12. Al met al heb ik er vertrouwen in dat we goed werk gaan doen 00000
13. De organisatie heeft mij voldoende voorbereid om uitgezonden te

worden 00000
14. Wat ik in Bosnia ga doen is de moeite waard 00000
15. De militaire discipline in onze eenheid is zeer strak 00000
16        Al met al heb ik voor deze uitzending een goede functiegerichte opleiding

genoten 00000
17. Al met al heb ik voor deze uitzending een goede uitzendopleiding

genoten 00000

18. Indien u suggesties heeft ter verbetering van de voorbereiding, kunt u deze
hieronder plaatsen

De onderstaande vragen gaan over uw verwachtingen ten aanzien van uw functie in Bosni6

E.       VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE FUNCTIE

In het onderstaande gedeelte volgt een aantal steekwoorden aan de hand waarvan u uw eigen functie in
Bosni6 kunt beoordelen  Het gaat erom welke verwachtingen u kort v66r uw vertrek naar Bosnia had
ten aanzien van uw taak tijdens de uitzending.  Kunt u door het invullen van het juiste cirkeltje aangeven in
hoeverre u verwachtte dat het van toepassing zou zijn op uw functie. U kunt kiezen uit:

1 = niet van toepassing 3 = in behoorlijke mate van toepassing
2 = in geringe mate van toepassing 4 = in zeer grote mate van toepassing
Mijn functie is...

1 2 3 4 1 2  3 4
1. gevaarlijk 0 0 0 0 9. avontuurlijk 0 0 00
2. spannend 0 0 0 0 10. saai 0 0 00
3. onverantwoord 0 0 0 0 11. angstig 0 0 00
4. onduidelijk 0 0 0 0 12. gevarieerd 0 0 00
etcetera..



De volgende vragen gaan over de groep waarvan u deel uitmaakt tijdens de uitzending

F.       DE GROEP

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande uitspraken over de groep waarvan u
deel uitmaakt in Bosnia. Met groep bedoelen we uw directe collega's waar u tijdens uw werk in
Bosnia het meest mee te maken heeft U kunt kiezen uit:
1 = zeer mee oneens 4 = mee eens
2 = mee oneens 5 = zeer mee eens
3 = noch mee eens, noch mee oneens

1 2 3 45
1.           Als de mogelijkheid er was, zou ik liever in een andere groep zitten 00 0 00
2.          De mensen in mijn groep kunnen het goed met elkaar vinden 00 0 00
3.          De mensen in mijn groep zullen voor elkaar opkomen als ze kritiek van

buitenaf krijgen 00 0 00
4.         Ik heb het gevoel dat ik echt deel uit maak van mijn groep 00 0 00
5.            Ik vind het prettig om met de mensen van mijn groep samen te zijn           0 0 0 00
6.          Ik vind dat ik in het algemeen niet zo goed kan opschieten met

de mensen uit mijn groep 00 0 00
7.         Ik ben blij dat ik tot deze groep behoor, want ik ben bevriend met

veel van de groepsleden 00 0 00
8.         De groep waar ik deel van uitmaak is een hechte groep 00 0 00
9.          Na afloop van de uitzending zal ik de groepsleden missen 00 0 00
10. 's Avonds gaan de leden van onze groep hecht met elkaar om 00 0 00
11. Onze groep zou ook graag buiten de diensttijd met elkaar doorbrengen   0 0    0     0 0
12. Ik ben ontevreden met de mate waarin mijn groep zijn best doet 00 0 00
13. Onze groep probeert als eenheid de prestatiedoelen te bereiken 00 0 00
14. Als leden van onze groep problemen hebben is iedereen in de groep

bereid te helpen 00 0 00
15. Ik heb een goede verstandhouding met mijn groepsleden 00 0 00
16. Er doen zich vaak conflicten voor tussen mijn groepsleden 00 0 00
17. Wanneer er problemen zijn, kan ik er altijd over praten met mijn

groepsleden 00 0 00
18. Ik kan altijd op mijn groepsleden rekenen als ik het wat moeilijker krijg 00 0 00
19. Ik voel me gewaardeerd door mijn groepsleden 00 0 00

De volgende vragen hebben betrekking op u zelf

G.        HOE ACCURAAT KUNT U UZELF BESCHRIJVEN?

De volgende vragen hebben betrekking op karaktereigenschappen. Vult u het cirkeltje van de uitspraak in
die het meest op u van toepassing is. U kunt kiezen uit:

1 = dit geldt nooit voor mij 4 = dit geldt meestal voor mij
2 = dit geldt bijna nooit voor mij 5 = dit geldt altijd voor mij
3 = dit geldt soms wei/ soms niet voor mij

1 2 3 4 5
1.          U neemt tijd voor een praatje 0 0 0 0 0
2.         U wordt gauw boos 0 0 0 0 0
3.          U doet dingen zonder planning 0 0 0 0 0
4.          U bent ten einde raad 0 0 0 0 0
5.          U doet wat u gezegd wordt48                                            0 0 0 0 0
et  cetera.

48
Vanwege kopieerrechten zijn alleen de eerste vijf items van de FFPI weergegeven (Hendriks, 1997).



De volgende vragen gaan over vertrouwen

H.         VERTROUWEN

Kunt u aangeven, door het invullen van het juiste rondje, in hoeverre u het eens of oneens bent met de
genoemde stellingen. U kunt kiezen uit:

1 = helemaal mee oneens 4 = mee eens
2 = mee oneens 5 = helemaal mee eens
3 = noch mee eens/ noch mee oneens

1 2 3 4 5
1.          Ik voel me niet zo waardevol als anderen van onze groep 0 0 0 0 0
2.           Ik vind mijzelf een goed militair 0 0 0 0 0
3.          Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb 0 0 0 0 0
4.         Ik heb geen vertrouwen in mijn eigen militaire vaardigheden 0 0 0 0 0
5.        Al met al ben ik geneigd me een mislukkeling te voelen 0 0 0 0 0
6.         Ik denk dat ik in gevechtssituaties mijn functie/taak goed 0 0 0 0 0

kan uitvoeren 0 0 0 0 0
7.          Ik ben in staat om dingen net zo goed te doen als de meeste anderen van

mijn groep 0 0 0 0 0
8.          Ik lever een belangrijke bijdrage aan het succes van mijn groep 0 0 0 0 0
9.          Ik vind dat ik niet veel heb om trots op te zijn 0 0 0 0 0
10. Ik heb vertrouwen in mijzelf 0 0 0 0 0
11. Ik neem een positieve houding aan tegenover mezelf 0 0 0 0 0
12. Ik maak graag deel uit van mijn groep 0 0 0 0 0
13. In het algemeen ben ik tevreden met mezelf 0 0 0 0 0
14. Ik wou dat ik meer respect kon hebben voor mezelf 0 0 0 0 0
15. Ik ben onbelangrijk voor het goed functioneren van onze groep 0 0 0 0 0
16. Ik voel me weI eens nutteloos 0 0 0 0 0
17. Soms denk ik dat ik helemaal nergens voor deug 0 0 0 0 0

Onderstaande uitspraken betreffen uw oordeel over het nut van inspanning

1.           INSPANNING

Met de onderstaande uitspraken kunt u het eens of oneens zijn. Geef aan wat u van elke uitspraak vindt. U
kunt kiezen uit:

1 = zeer mee oneens 4 = mee eens
2 = mee oneens 5 = zeer mee eens
3 = niet mee eens, niet mee oneens

1 2 3 4 5
1.          Op den lange duur krijgt men de waardering die men verdient 0 0 0 0 0
2.           Wat je kunt bereiken is geheel afhankelijk van de omstandigheden 0 0 0 0 0
3.          Een bijzondere inspanning wordt zelden erkend 0 0 0 0 0
4.            Als je niet hogerop komt in het leven,  heb je dat aan jezelf te wijten 0 0 0 0 0
5.            Je kunt nog zo je best doen, maar als het geluk je tegenzit mislukken veel dingenO 0 0 0 0
6.            Als je werkelijk je best doet, bereik je veel 0 0 0 0 0
7.          Of je een goede baan krijgt of niet, hangt er helemaal vanaf of je toevallig

op het juiste moment op de juiste plaats bent 0 0 0 0 0
8.           Zonder de juiste kruiwagen kom je niet hogerop 0 0 0 0 0
9. Hogerop komen in het leven heb je helemaal zelf in handen 0 0 0 0 0
10. Veel beslissingen zouden we net zo goed kunnen nemen door een munt op

te gooien 0 0 0 0 0
11. Een leidinggevende positie krijgen is een kwestie van deskundigheid en

inspanning 0 0 0 0 0
12. Succes hebben in je werk is een kwestie van geluk 0 0 0 0 0



In dit gedeelte gaan we na hoe u gewoonlijk met lastige incidenten of moeilijke situaties omgaat.

J.    HOE GAAT U GEWOONLIJK OM MET LASTIGE INCIDENTEN OF MOEILIJKE
SITUATIES?

Wij vragen u om in deze vragenlijst aan te geven wat u gewoonlijk doet of voelt b\j lastige
incidenten of in moeilijke situaties. Het gaat om uw persoonlijke mening. U kunt kiezen uit:

1 = gewoonlijk doe ik dit helemaal niet 3 = gewoonlijk doe ik dit tamelijk vaak
2 = gewoonlijk doe ik dit een beetje 4 = gewoonlijk doe ik dit erg vaak

1234
1.          Ik praat met iemand over mijn gevoelens 0  000
2.         Ik maak een actieplan 0  000
3.           Ik gebruik alcohol (of drugs) om me beter te voelen 0  000
4.         Ik vertrouw op God 0  000
5.          Ik maak er grapjes over 0  000
6.          Ik doe net alsof het niet echt is gebeurd 0  000
7.          Ik geef het gewoon op om te proberen mijn doel te bereiken 0  000
8.          Ik zorg ervoor het niet erger te maken door te snel te handelen 0  000
9.           Ik raak overstuur en ben me daar echt van bewust 0  000
10. Ik richt mij op het omgaan met dit probleem en, als het nodig is,

laat ik andere dingen een beetje schieten 0  000
11. Ik accepteer dat dit is gebeurd en dat het niet kan worden veranderd 0  000
12. Ik leer iets van de ervaring 0  000
13. Ik probeer het van een andere kant te bekijken om het er

positiever te laten uitzien 0  000
14. Ik ga naar de film of kijk naar de televisie om er minder aan te denken 0  000
15. Ik probeer een strategie te bedenken over wat te doen 0  000
16. Ik drink alcohol of neem drugs om er minder aan te denken 0  000
17. Ik zoek de hulp van God 0  000
18. Ik maak grapjes over de situatie 0  000
19. Ik geef de poging op om te krijgen wat ik wil 0  000
20. Ik dwing mezelf te wachten op het goede moment om iets te doen O  000
21. Ik voel me emotioneel erg gespannen en ik merk dat ik die gevoelens

heel erg laat zien 0  000
22. Ik zet andere bezigheden opzij om me hierop te concentreren 0  000
23. Ik leer ermee leven 0  000
24. Ik probeer emotionele steun te krijgen van vrienden of familie 0  000
25. Ik ondemeem gerichte actie om het probleem uit de weg te ruimen 0  000
26. Ik praat met iemand over hoe ik mij voel 0  000

27. Heeft u de laatste twee maanden v66r uw vertrek naar Bosnia een mogelijk incident of

moeilijke situatie meegemaakt? (bijvoorbeeld: overlijden familielid, relatieproblemen, financiale
problemen, ruzie met familieleden, slachtoffer van ongeval/misdrijf, verhuizing, geboorte kind,
huwelijk, verhuizing, etc.)
0         nee, geen (ga naar vraag  1  deel  K ERVAREN GEZONDHEID)
0            ja. namelijk.     ....        ..

28 Kunt u aangeven hoe aangrijpend en hoe bedreigend deze situaties(s) over het algemeen voor u

was  (waren)?  (Geef twee antwoorden)
0 zeer aangrijpend 0 zeer bedreigend
0 nogal aangrijpend 0 nogal bedreigend
0 enigszins aangrijpend 0 enigszins bedreigend
0 nauwelijks aangrijpend 0 nauwelijks bedreigend
0 helemaal niet aangrijpend 0 helemaal niet bedreigend



De volgende vragen hebben betrekking op uw gezondheid

K. ERVAREN GEZONDHEID

1.         Hoe voelde u zich v66r uw vertrek naar Bosnia?
o                  zeer goed
0         goed
o             matig
0                  slecht
0 zeer slecht

2.          Hoe was u over het algemeen gestemd v66r uw vertrek?
0 zeer optimistisch
0             optimistisch
0 noch optimistisch, noch pessimistisch
0             pessimistisch
0 zeer pessimistisch

3.         Hoe beoordeelde u uw algehele gezondheid v66r uw vertrek?
0                  zeer goed
0         goed
O              matig
0                  slecht
0 zeer slecht

4.        Wanneer hebt u zich voor het laatst ziek gemeld?

maanden geleden.

5.    Wanneer hebt u voor het laatst een (militaire) arts bezocht (anders dan voor vaccinaties en
verplichte keuringenT?

. . . . maanden geleden

6.             Het is de bedoeling dat u bij de onderstaande vragen het juiste rondje zwart maakt.  Het gaat hierbij
om uw situatie zoals die kort v66r uw vertrek naar Bosnia was. U kunt kiezen uit:

1 = nooit 3 = nogal eens
2 = zelden 4 = zeer vaak

1 2 3 4
1.                Ik sliep niet goed 00 0 0
2.               Ik kon moeilijk in slaap komen 00 0 0
3.                  Ik had pijn/steken in mijn borst of hartstreek 00 0 0
4.                Ik had hartkloppingen of bonzingen in mijn hartstreek 00 0 0
5.                Ik werd 's nachts wei eens wakker 00 0 0
6. Mijn eetlust was minder dan ik normaal acht 00 0 0
7.                    Ik had een opgezet of drukkend gevoel in mijn maagstreek 00 0 0
8.                Ik was gauw kortademig 00 0 0
9.                Ik lag 's nachts te woelen 00 0 0
10. Ik had pijn in mijn maagstreek 00 O O
11. Ik had een vieze of zoetige smaak in mijn mond 00 0 0
12. Mijn maag was van streek 00 0 0
13. Ik had het benauwd op de borst 00 0 0
14. Ik werd te vroeg wakker zonder dat ik weer in kon slapen 00 0 0
15. Ik had klachten over pijn in botten en spieren 00 0 0
16. Ik had last van rugpijn 00 0 0
17. Ik had een gevoel van moeheid 00 0 0
18. Ik had hoofdpijn 00 0 0
19. Ik had maagklachten 00 0 0
et cetera..



7.          Hoe tevreden was u met uw totale gezondheid v66r uw vertrek naar Bosni6?

0 zeer tevreden
0              tevreden
0 noch tevreden/ noch ontevreden
0                ontevreden
0 zeer ontevreden

L.          SLOTOPMERKING

Als u nog aanvullende opmerkingen heeft met betrekking tot uw uitzending of de vragenlijst, kunt u
deze hieronder en eventueel op de achterzijde van deze pagina kwijt.

WIJ DANKEN U ZEER VOOR UW MEDEWERKING!
U KUNT DE LIJST NU IN DE ENVELOPPE STOPPEN, DEZE DICHTPLAKKEN EN
VERVOLGENS AAN UW PC GEVEN.



Bijlage 5b

ONDERZOEK SFOR-4 UITZENDING

DEEL 2 [in te vullen halverwege de uitzending]

Inleiding vragenlijst deel 2 SFOR-4

Nu komen we voor de tweede keer bij u in verband met het onderzoek naar het reilen en zeilen van de
Nederlandse deelnemers aan de SFOR-uitzending. In deze tweede vragenlijst gaan we onder andere in
op werk- en leefomstandigheden, mogelijke incidenten, sociale steun en de sfeer in de groep.

De werkwijze is weer hetzelfde. Meestal zult u vragen aantreffen waarbij u een cirkeltje voor het
antwoord van uw keuze dient in te vullen (het liefst met zwarte of blauwe pen). Voor alle vragen geldt
dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Het gaat om uw mening en ervaringen. Soms zijn er enkele
regels opengelaten, waarop u het antwoord in uw eigen woorden kunt opschrijven. Het is voor het
slagen van het onderzoek belangrijk dat u alle vragen beantwoordt! Het invullen van de lijst duurt
ongeveer 20 minuten.

Na het invullen van deze lijst, kunt u hem in de bijgevoegde enveloppe stoppen en deze inleveren bij uw
PC. Vergeet daarbij niet uw registratienummer in de vragenlijst in te vullen. Uw gegevens worden
uiteraard vertrouwelijk verwerkt!

Wanneer u vragen en/of opmerkingen over het onderzoek heeft, kunt u deze bij uw PC kwijt. Tevens
kunt u met vragen en opmerkingen terecht bij Lnt )00<X. Hij fungeert in Bosnia als coardinator en
contactpersoon voor ons onderzoek. Natuurlijk kunt u ook altijd met ons contact opnemen.

De vakgroep Sociale- en Gedragswetenschappen en Wijsbegeerte van de KMA
Mw. drs. T.P. Op den Buijs, onderzoeker, telnr. 076-5273780/ *06-5293780

De eerste vragen hebben betrekking op persoonlijke gegevens

A PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.           Wat is uw registratienummer?

2         a. Functie:
b. Rang:

3.           Wat is uw peloton en team op dit moment?

4.           Wat is uw geslacht?
o      man
0              vrouw

5a. Bent u reeds met verlof geweest?
0              ia              (ga naar waag 5b)
0 nee Cga naar vraag 6)

5b. Hoe heeft u uw verlofperiode ervaren?
0 plezierig, omdat
0 neutraal, omdat
0 minder plezierig, omdat



6 Wanneer krijgt u verlof?

De volgende reeks vragen gaat over uw werk in Bosnia. Aspecten als organisatie van het werk,
kenmerken van het werk, werkbelasting en arbeidsomstandigheden komen daarbij aan bod.

B.           ORGANISATIE VAN HET WERK

1.            Heeft  u  in  uw  werk in Bosnia doorgaans de beschikking over voldoende hulpmiddelen
(persoonlijke uitrusting, wapens, veiligheidsvoorzieningen, communicatiemiddelen,

transportmiddelen)?
0         ja, altijd
0         ja, bijna altijd
0         ja, soms
0         nee, bijna nooit
0        nee, nooit

2.            Hoe beoordeelt u op dit moment de kwaliteit van de aanwezige hulpmiddelen?
0           zeer goed
0      goed
0           redelijk
0             slecht
0 zeer slecht

3.            Bent u tevreden met de hulpmiddelen die er op dit moment zijn?
0 zeer tevreden
0            tevreden
0 noch tevreden, noch ontevreden
0           ontevreden
0 zeer ontevreden

4.            Kunt u doorgaans op tijd beschikken over de benodigde gegevens en informatie?
0        ja, altijd
0         ja, bijna altild
o        ja, soms
0         nee, bijna nooit
0         nee, nooit

5.            Bent u tevreden met de beschikbare gegevens en informatie die u krijgt in Bosni6?
0             ja, zeer tevreden
0         ja, tevreden
0 noch tevreden, noch ontevreden
0         nee, ontevreden
0           nee, zeer ontevreden

6.        Kunt u aangeven hoe vaak onderstaande gebeurtenissen met betrekking tot de organisatie
van uw werk in Bosni6 tot nu toe zijn voorgekomen?
1 = nooit 4 = vaak
2 = bijna nooit 5 = zeer vaak
3=soms

12345
1. Belemmeringen van uw werk door defecte apparatuur / hulpmiddelen 00000
2. Belemmering van uw werk door fouten van anderen 00000
3. Belemmering van uw werk door de afwezigheid van anderen 00000

(bijv. door ziekte of verloD



7. Heeft u gelegenheid om contact met het thuisfront te onderhouden?

0 ja, ruim voldoende
0 ja, voldoende
0 ja, maar weinig
0 ja, maar erg weinig
0 nee, helemaal geen

C.            KENMERKEN VAN HET WERK

De onderstaande vragen gaan over de kenmerken van het werk. Kunt u aangeven in hoeverre u het
eens of oneens bent met de hieronder vermelde uitspraken. S.v.p. juiste cirkeltje invullen:

1 = volledig mee eens
2 = grotendeels mee eens
3 = noch mee eens, noch mee oneens
4 = grotendeels mee oneens
5 = mee oneens

12345
1.            Het werk dat ik hier doe is erg zinvol voor mij 00000
2.        Over mijn huidige werk ben ik enthousiast 00000
3.        De meeste dingen die ik in deze functie moet doen zijn nutteloos 00000
4. Mijn huidige werk geeft mij een goede kans om te laten zien wat

ik waard ben 00000
5.          Het laatste jaar is mijn werk interessanter geworden 00000
6.        De meeste mensen die hetzelfde werk als ik doen vinden het

werk erg zinvol 00000
7.       Ik vind mijn werk eentonig 00000
8.        De meeste mensen die hetzelfde werk doen als ik vinden

het werk nutteloos 00000
9.         Het werk hier is van dien aard dat het waard is om je

ervoor in te spannen 00000

D. WERKBELASTING
De onderstaande vragen gaan over de werkbelasting zoals u die op dit moment ervaart. Vul het cirkeltje
in van het antwoord dat op u van toepassing is.

1 = nooit 3 = vaak
2 = soms 4 = altijd

1234
1.                In mijn werk is het "hollen of stilstaan" 0000
2.             Mijn werk is emotioneel zwaar 0000
3.             Ik heb altijd veel werk te doen 0000
4. Vanwege deadlines moet ik vaak onder druk werken 0000
5.               Ik word in mijn werk met dingen geconfronteerd die me

persoonlijk raken 0000
6.             Ik moet in mijn werk meerdere opdrachten gelijktijdig uitvoeren 0000
7.               Er wordt door anderen een beroep op mij gedaan in mijn werk 0000
8.              Mijn werk vereist een zeer hoge mate van nauwkeurigheid 0000
9.                Ik moet in mijn werk langdurig ingespannen kijken of luisteren

(bv. het in de gaten moeten houden van radars of monitoren) 0000
10. Ik voel me persoonlijk aangevallen of bedreigd in mijn werk 0000
11. Het komt voor dat ik te weinig te doen heb en me verveel 0000
12. Ik heb in mijn werk contacten met lastige bevolkingsgroepen 0000
13. Als ik fouten maak in mijn werk kan dit ingrijpende financiale

gevolgen hebben 0000
14. Ik moet voor mijn werk mensen kunnen overtuigen of overreden 0000
Et cetera.



E. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Hieronder wordt gevraagd in welke mate u bij de uitvoering van uw werk last heeft van onderstaande
omstandigheden. U kunt daarbij kiezen uit:

1 = helemaal niet
2 = een beetje
3 = nogal
4 = tamelijk veel
5 = heel erg

In welke mate heeft u de laatste tijd tijdens uw werk in Bosnia last van:
12345

1. kou 00000
2. warmte 00000
3.        afwisseling van temperatuur 00000
4. vocht, regen 00000
5.       tocht, wind 00000
6. lawaai 00000
7. trillingen, schokken, explosies 00000
8. stank 00000
9. vuil, smeer, stof 00000
10. gevaarlijke chemische stoffen 00000
11. damp, nevel, gas 00000
12. iets anders, namelijk (zelf in te vullen) 00000

In het volgende deel worden mogelijke incidenten besproken

F. MOGELIJKE INCIDENTEN

Hieronder wordt een aantal incidenten of situaties beschreven. Kunt u aangeven in welke mate u zelf
deze situaties tijdens uw verblijf in Bosnie tot nu toe, heeft meegemaakt.

1 = nooit meegemaakt 3 = redelijk vaak meegemaakt
2 = zelden meegemaakt 4 = bijna dagelijks meegemaakt

1234
1.    Het doorkruisen van gebieden met mijnen (bijv. ongeclearde wegen, etc.) 0000
2.   Onderhandelingen met locale bevolking (bijv. bij checkpoints, etc.) 0000
3.   Partijen/bevolking ter plaatse hinderen u en uw collega's bij het uitvoeren 0000

van uw taken
4.  Agressie van de plaatselijke bevolking (bijv. scheldpartijen, etc.) 0000
5.   Diefstal van uw of NAVO/KL-eigendommen 0000
6. Geen hulpverlening mogelijk waar dat weI gewenst is 0000
7. Geen verbindingen mogelijk op gevaarlijke momenten 0000
8.   Afwijzing door de plaatselijke bevolking 0000
9.   Aanslagen door lokale bevolking (bijv. beschietingen, etc.) 0000

10. lets anders, namelijk:. 0000

11. lets anders, namelijk:. 0000

12a. Wilt u hieronder beschrijven wat voor u persoonlijk tot nu toe de moeilijkste en/of
vervelendste situatie of gebeurtenis in Bosnia is geweest?



Indien  u  bij  vraag  128  niets  heeft  ingevuld,  gaat  u  door  met  vraag  1  van  deel  G  Sociale  steun  op
pagina 10

12b. Indien u bij 128 iets heeft ingevuld, wilt u hieronder kort aangeven wat uw eerste reactie
was na deze gebeurtenis.  U kunt hierbij denken aan reacties als: boos worden, verdrietig
worden, bang worden, agressief worden, je machteloos voelen, maar ook blij zijn en je
opgelucht voelen, etc..

12c. Wat heeft u er vervolgens aan gedaan om met deze gebeurtenis op den duur om te gaanP
(Meerdere antwoorden mogelijk)

0 Ik heb geprobeerd er niet meer aan te denken
0 Ik heb getracht er iets aan te doen
0 Ik heb het maar over me heen laten komen
0 Ik heb er emotioneel op gereageerd (verdrietig, boos of blij)
0 Ik heb er met anderen (teamleden, leiding) over gepraat
0 Ik ben een ervaring rijker geworden
0 Ik heb iets anders gedaan, namelijk: (zelf in te vullen)

0 Ik heb lets anders gedaan, namelijk: (zelf in te vullen)

3.        Heeft u deze gebeurtenis als aangrijpend en bedreigend entaren'?  (Geef twee antwoorden)

0 nee, helemaal niet aangrijpend                0 nee, helemaal niet bedreigend
0 nee, nauwelijks aangrijpend                     0 nee, nauwelijks bedreigend
Oja, een beetje aangrijpend                   0           ja, een beetje bedreigend
0 ja, nogal aangrijpend                             0 ja, nogal bedreigend
0 ja, zeer aangrijpend                                  0             ja, zeer bedreigend

De volgende vragen gaan over sociale steun

G. SOCIALE STEUN

1.             Praat u met uw collega's over gebeurtenissen van de dag en eventuele problemen?
0         ja, altijd
0          ja, bijna altijd
0         ja, soms
0         nee, bijna nooit
0         nee, helemaal nooit

2.            Praat u met uw directe leiding over gebeurtenissen van de dag en eventuele problemen?
0         ja, altijd
0           ja, bijna altijd
O         ja, soms
0         nee, bijna nooit
0        nee, nooit



3.            Krijgt u emotionele steun van uw collega's indien u daar behoefte aan heeft?

0            zeer veel
o             veel
0             niet veel/ niet weinig
0           weinig
0      geen

4.           Krijgt u beqrip van uw collega's?
0             zeer veel
0             veel
0            niet veel/ niet weinig
0           weinig
0      geen

5.           Krijgt u emotionele steun van uw directe leiding indien u daar behoefte aan heeft?
o            zeer veel
0             veel
0            niet veel/ niet weinig
0          weinig
0      geen

6.           Krijgt u becrip van uw directe leiding?
o            zeer veel
0             veel
0            niet veel/ niet weinig
0           weinig
0      geen

De volgende vragen gaan over de groep waarvan u deel uitmaakt

H.          DE GROEP

Met "groep" bedoelen we uw directe collega's, waar u tijdens uw werk in Bosnia het meest mee te
maken heeft.

1.           Hoe is de sfeer in de groep op dit moment?
0            zeer goed
0      goed
0           redelijk
0             slecht
0 zeer slecht

2.            Zijn er wei eens conflicten in de groep ontstaan?
0            ja, zeer vaak
0         ja, vaak
0             ja, af en toe
0         nee, bijna nooit
0         nee, nooit

3.            Heeft u het idee dat uw groep een eenheid is?
0         ja, altijd
0           ja, bijna altijd
0         ja, soms
0         nee, bijna nooit
0         nee, nooit



4.              Heeft u het idee dat uw directe collega's bereid zijn elkaar te helpen?

0         ja, altijd
0           ja, bijna altijd
0        ja, soms
0          nee, bijna nooit
0         nee, nooit

De volgende reeks vragen heeft betrekking op uw ervaren gezondheid in Bosni6

1.               GEZONDHEID

1.              Rookt u nu meer shaggies, sigaretten of sigaren dan thuis?
0           ik rook niet
0          ja, veel meer
o        ja, meer
0          nee, evenveel
0         nee, minder
0          nee, veel minder

2.            Wat is uw mening over de "two can rule" wat betreft de alcoholconsumptie?
0            ik ben voor een algeheel alcoholverbod
0            ik vind twee bliNes te veel
0            ik vind twee bliNes precies goed
0            ik vind twee blikjes te weinig
0            ik vind twee blikjes veel te weinig
0 geen mening

3.            Hoe beoordeelt u op dit moment uw algehele gezondheid?
0            zeer goed
0      goed
0          redelijk
0             slecht
0 zeer slecht

4.            In welke mate is uw gezondheid veranderd sinds u in Bosnu verblijft?
0             deze is zeer verbeterd
0           deze is verbeterd
0           deze is gelijk gebleven
0           deze is verslechterd
0            deze is zeer verslechterd

5.           Heeft u zich ziek gemeld sinds u hier in Bosnia verblijft?
0       nee
0         ja. namelijk keer

6.           Heeft u de dokter bezocht sinds u hier in Bosnia verblijft?
0 nee Cga naar vraag 8)

0        ja, namelijk  .. keer Cga naar vraag 71

7.            Wat was de aard van uw klachten?



8.            Hoe goed slaapt u hier in Bosnie?

0            zeer goed
0      goed
0           redelijk
0             slecht
0 zeer slecht

Het volgende deel gaat over uw stemming

J.              STEMMING
Hieronder treft u een lijst met steekwoorden aan waarmee stemmingen of gevoelstoestanden worden
beschreven. Een aantal woorden beschrijft negatieve stemmingen, andere woorden geven een
positieve stemming aan. Lees elk woord zorgvuldig en vul dan het cirkeltje in, rechts van het woord, dat
het best weergeeft hoe u zich de laatste dagen. vandaaq inbegrepen, voelt. Het gaat om uw eerste
indruk. 1 = helemaal niet

2 = een beetje
3 = enigszins
4 = nogal
5 = heel erg

Ik voel me...
1 2 3 4 5 1      234  5

1 Neerslachtig 0 0 0 0 0 21 Ongelukkig 0   000 0
2 Slecht gehumeurd 0 0 0 0 0 22 VVoedend 0   000 0
3 Uitgeput 0 0 0 0 0 23 Lusteloos 0   000 0
4 Actief 0 0 0 0 0 24 Vol energie 0   000 0
5 Zenuwachtig 0 0 0 0 0 25 Rusteloos 0   000 0
6 Hulpeloos 0 0 0 0 0 26 Onwaardig 0   000 0
7 Geargerd 0 0 0 0 0 27 Knorrig 0   000 0
8    Helder van geest 0 0 0 0 0 28 Belangrijk 0   000 0
9 Paniekerig 0 0 0 0 0 29 Opgeruimd 0   000 0
10 Droevig 0 0 0 0 0 30 Angstig O   000 0
11 Opstandig 0 0 0 0 0 31 Droefgeestig 0   000 0
12 Vermoeid 0 0 0 0 0 32 Kwaad 0   000 0
13 Levendig 0 0 0 0 0 33 Nuttig 0   000 0

Tot slot vragen we uw oordeel over de uitzending in het algemeen

K. OORDEEL UITZENDING

1.            Heeft u over het algemeen uw situatie in Bosnia tot nu toe als aangrijpend en
bedreigend ervaren? (Geef twee antwoorden)

0            nee, helemaal niet aangrijpend              0 nee, helemaal niet bedreigend
0           nee, nauwelijks aangrijpend                 0 nee, nauwelijks bedreigend
0           ja, een beetje aangrijpend                    0           ja, een beetje bedreigend
0           ja, nogal aangrijpend                           0 ja, nogal bedreigend
0            ja, zeer aangrijpend                               0            ja, zeer bedreigend

2.         Kunt u bij de onderstaande aspecten van de uitzending globaal aangeven hoe u ze
beoordeelt?

Ik  beoordeel .... Negatief Neutraal Positief
1.    ..de omgang met de lokale bevolking                 0                 0                  0
2.    ..de aard van het werk                                       0                 0                  0
3.    ..datgene wat SFOR-4 bereikt                              O                 0                  0
4.    ..de onderlinge samenwerking met collega's                        0                 0
5.    ..de uitzending in zijn geheel                           0               0                 0



L            OPMERKINGEN

1.           Indien u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hieronder kwijt

Vriendelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. U kunt de ingevulde lijst in de
bijgeleverde envelop stoppen en inleveren bij uw PC.



Bijlage 5c

Opzet interviews:

1.            Introductie
- waar komen wij vandaan
- doel van interview: in het onderwijs verwerken van ervaringen, hoe worden bepaalde
problemen door de leidinggevenden aangepakt, aanvulling op vragenlijsten die afgenomen
zijn, etc.
- vertrouwelijkheid garanderen: alleen anoniem gebruik van gegevens, wij zijn niet
ge'Interesseerd in wie wat fout heeft gedaan maar hoe dat anders of beter had gekund of wat
juist heel goed is gegaan; interviews gezamenlijk analyseren
- gebruik van bandrecorder toelichten: evt afzetten als respondent lets niet op tape wil.

2. Algemene vraag over hoe de uitzendperiode er voor de respondent uit heeft gezien en wat er
in die periode in grote lijnen is gebeurd:
- functie en takenpakket
- belangrijkste gebeurtenissen
- hoe zat de eenheid (het peloton) in elkaar
(deze vraag uitsluitend ter aanvulling van wat nog niet bekend is)

3. Specifieke vragen:
In het volgende willen wij een aantal mogelijke problemen concreet aan de orde stellen. Het
algemene stramien is dat we eerst vragen of een bepaalde gebeurtenis zich heeft
voorgedaan en hoe precies, vervolgens hoe dat concreet is aangepakt, vervolgens wat de rol
van de leidinggevenden daarin precies is geweest.
Van het onderwerp taakinhoud stellen wij ook de vraag of de aanpak succesvol is geweest en
tenslotte of dit dan ook een goede manier is om deze problemen in de toekomst aan te
pakken of hoe het anders had gemoeten.

a. problemen met de taakinhoud: te weinig werk, te veel werk, vervelend werk, etc.,
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico?
- waardoor heeft zich eventuele onvrede geuit?
- hoe is het probleem aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?
- was de aanpak effectief?
- welke lessen zijn eruit te trekken voor anderen?

b. problemen in de omgang met de lokale bevolking: conflicten, te nauwe contacten,
onbegrip, etc.
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico?
- hoe is het probleem aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?

c. conflicten binnen de eenheid: uit de hand lopende ruzies, irritaties, etcetera
zelfde vragen
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico?
- hoe is het probleem aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?



d. conflicten tussen eenheden: slechte samenwerking, slechte communicatie
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico
- hoe is het probleem aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?

e. militairen die moeilijk te handhaven waren: heimwee, onverantwoordelijken, etc.
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico?
- hoe is het probleem aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?

f. gevaarlijke situaties of schokkende gebeurtenissen: ongevallen, mijnen, etc.
- heeft zich dit voorgedaan of bestond het risico?
- hoe is dit aangepakt?
- wat was de rol van de leiding daarin?

g. onvrede over de zinvolheid van SFOR
- is er sprake geweest van een zekere mate van onvrede over de uitzending?
- waardoor ontstond die onvrede en hoe uitte die zich?
- hoe is met die onvrede omgegaan (in het algemeen en specifiek door de leiding)?

h. eventuele andere problemen

4. Algemene vraag over leiderschap
Tenslotte willen wij nog met u ingaan op de vraag wat nu goede van slechte leidinggevenden
onderscheidt.

Eventueel ook een onderscheid maken tussen verschillende leiderschapsniveaus

N.B. bij de vragen 3 en 4 kunnen leidinggevenden deze vragen over hun eigen stijl van leiderschap
beantwoorden, en ook over die van hun meerderen.
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Achtergrondinformatie bij de conflicten in Bosnia en Cyprus
De uitgezonden Nederlandse militairen kregen te maken met conflicten tussen
bevolkingsgroepen die al lange tijd speelden. Om een indruk te krijgen tegen welke
achtergrond de Nederlandse militairen in het kader van een vredesoperatie zijn
uitgezonden naar BosnQ en Cyprus, wordt hieronder eerst een beeld geschetst
van de ontwikkelingen in Bosnia na het ondertekenen van het Dayton-
vredesakkoord  in 1995. Vervolgens wordt ingegaan  op de situatie in Cyprus vanaf
het moment dat het eiland onafhankelijk werd verklaard door de Britten.

De ontwikkelingen in Bosnia
In het najaar van 1995 hebben presidenten van Kroatid,  Servia  en  Bosnid zich
(onder Amerikaanse en Russische druk) bereid getoond mee te werken aan een
vredesregeling. Zij hebben  na het staakt-het-vuren in Bosnia- Herzegovina  op  14
oktober  1995 een verdrag ondertekend waarmee de vrede  in het gebied  een  feit
zou moeten worden. Dit verdrag staat bekend onder de naam Dayton-akkoord. In
het Dayton-akkoord is een aantal zaken geregeld. Zo is er sprake van een
opsplitsing van Bosni5 in twee gebieden, waarvan het ene deel onder Bosnisch-
Servisch beheer (de Vederatia Republika Srpska, VRS) valt en het andere deel
onder Moslim-Kroatisch beheer (de Moslim-Kroatische Federatie, MKF). Tussen
deze gebieden werd een 'zone of separation' ingesteld om deze splitsing te kunnen
bekrachtigen. Het akkoord voorzag daarbij in een geleidelijke terugtrekking van de
strijdende partijen naar de kazernes en het inleveren van de wapens. De wapens
moesten in gecontroleerde depots worden opgeslagen. Op termijn zouden er ook
verkiezingen moeten worden gehouden en zouden vluchtelingen weer naar hun
voormalige huizen moeten kunnen terugkeren (Klep & Van Gils, 2000).

Tegelijk met het sluiten van het akkoord werd er een vredesmacht
ingesteld om het akkoord af te dwingen en op de naleving ervan toe te zien. Deze
vredesmacht had de naam Implementation Force (IFOR) en zou 66n jaar actief zijn. De
opzet was om met IFOR een buffer te vormen tussen de Bosnisch-Servische (\/RS)
troepen, de Bosnische (ARBiH) troepen en de Kroatische (HVO) troepen. IFOR was
een succes. De partijen hielden zich aan het akkoord en trokken zich daadwerkelijk
terug. Ook werden de wapens centraal opgeslagen. Na drie maanden was de rust
in het gebied weergekeerd en konden humanitaire projecten gestart worden. Aan
het eind van 1996 was de situatie echter nog lang niet zodanig dat de vredesmacht
teruggetrokken kon worden. Om die reden heeft een kleinere vredesmacht de
taken van IFOR overgenomen: genaamd Stabilisation Force (SFOR).



De belangrijkste taak van SFOR is het toezien op - en zonodig afdwingen van - de
uitvoeringsbepalingen van het vredesakkoord dat in Dayton werd gesloten. SFOR
heeft tot taak om de rust in het gebied te handhaven en ervoor te zorgen dat de
bevolking de draad van het gewone leven weer kan oppakken. In het bijzonder
wordt gelet op de terugtrekking van de strijdkrachten naar het hun toegewezen
gebied. SFOR beschikt over een zelfverdedigingscapaciteit en zij is in staat om haar
eigen bewegingsvrijheid in voorkomende gevallen af te dwingen. SFOR verblijft
vanaf het begin van 1997 tot op heden in Bosnie. Daar zorgt ze met succes dat de
rust in het gebied gehandhaafd blijft en dat het gebied geleidelijk weer opgebouwd
kan worden.

De ontwikkelingen in Cyprus
Naast de aanwezigheid van Nederlandse eenheden in Bosnia, wordt er sinds  1998
ook door Nederlandse troepen een bijdrage geleverd aan de vredesmacht in
Cyprus, United Nations peacekeeping Force In CYPprus (UNFICYP). Reeds lange
tijd is Cyprus het toneel van conflicten tussen Griekenland en Turkije. Van een
oorlog is geen sprake meer, maar nog steeds is er de haat en vijandigheid tussen
de twee partijen voelbaar.

Cyprus wordt bewoond door zo'n 680.000 mensen waarvan zo'n twintig
procent van Turkse geboorte is en de overige van origine Grieks. Griekenland
claimt het eiland   als haar eigendom.   Tot 1879 behoorde Cyprus echter  tot   het
Ottomaanse of Turkse  Rijk  en  tot  1960  was  het een Britse kroonkolonie.  Toen  het
eiland onafhankelijk werd, zorgden de Britten ervoor dat er een grondwet kwam op
Cyprus waarin stond dat Cyprus door de beide bevolkingsgroepen samen

geregeerd werd. De Turkse bevolking kreeg daarbij een aantal garanties tegen de
overheersing van meerderheid van de Griekse bevolking. Al gauw bleek dat
eendracht en harmonie van regeren ver te zoeken was, wat vooral aan de
regeringen in Ankara en Athene lag. De Grieken wilden dat Cyprus een deel van
Griekenland zou worden en de Grieken op Cyprus werden aangespoord om
desnoods met geweld de "enosis", de aansluiting met Griekenland, tot stand te
brengen. De Turkse regering echter wilde dat het eiland in een Turks en een
Grieks deel zou worden opgesplitst.

De Turken kregen in 1974 hun zin. Een Griekse militaire staatsgreep in
Nicosia was voor Turkije aanleiding om een troepenmacht te sturen die het
Noordelijke deel, zo'n zesendertig procent van het eiland, bezette. Ongeveer
160.000 Grieks Cyprioten vluchtten weg uit hun huizen en gingen in het zuiden van
Cyprus wonen. Ongeveer 65.000 Turken vluchtten naar het Noorden. Op dat
moment ontstond er een tweestrijd tussen twee bevolkingsgroepen die tot dan toe
samen geleefd hadden: de zogenaamde 'groene lijn' deelt het eiland in tweedn. De
Grieks Cyprioten en de Turkse Cyprioten leven sinds die tijd in een conflict. De



Turken hebben namelijk geweigerd om de 30.000 soldaten terug te trekken,
ondanks de oproepen van de VN.

In  1983  kwam het zelfs zover dat de Turkse regering de onafhankelijkheid
van Noord Cyprus uitriep, maar door geen enkel ander land wordt deze
onafhankelijke republiek erkend. Het Noordelijke deel heeft het vruchtbaarste land
en de twee oude havensteden Famagusta en Kyrenia zijn mooi. De armoede en de
werkloosheid zijn echter groot. Zuid-Cyprus laat geen handel toe met het Noorden
dat daardoor geheel afhankelijk is van Turkije, dat zelf ook arm is.

Het Zuiden daarentegen heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende
economische groei gekend. Het heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk financieel
centrum van het oostelijke deel van de Middellandse zee. Daarnaast is het  een
belangrijk vakantieoord geworden en ten gevolge van deze ontwikkelingen zijn de
welvaart en het jaarinkomen veel hoger dan in het Noorden.

Sinds eind  1997 is de Europese Unie (EU) bezig met onderhandelingen
met Cyprus over een EU-lidmaatschap in de hoop dat op deze manier de scheiding
opgelost zou kunnen worden. Bij toetreding tot de EU kan alleen het hele eiland
toetreden en niet alleen het Zuiden. De EU stimuleert de Grieken om ministers te
sturen naar het regeringscentrum Nicosia, waar tot op heden alleen maar Griekse
ministers zaten, maar wat als regeringscentrum wei nog steeds formeel voor het
hele eiland verantwoordelijk is.

De pogingen van de EU zijn tot dusverre op sterk Turks verzet gestrand.
De Turken vrezen dat de Griekse overheersing nog verder zal toenemen als ze
toetreden tot de EU. Ankara heeft het in eerste instantie over een toetreding van
Turkije tot de EU. Daarna kan er over de toetreding van Cyprus gedacht worden.
De hoop is op de VS gevestigd, want die wordt in tegenstelling tot Europa door
Ankara niet als partijdig beschouwd.

De VS maakt zich al jaren zorgen over de tweestrijd in Cyprus. In het
Noordelijke deel bevinden zich namelijk veel tanks en het Zuiden beschikt over
moderne wapenprogramma's. Dus het kan zo weer tot een oorlog komen. Een
oplossing is tot dusverre onmogelijk gebleken. Alle partijen zijn het erover eens dat
er een onafhankelijk en gedecentraliseerd regeringsstelsel moet komen. Maar tot
nu toe wordt elke toenadering tot een eenheid weer tegengehouden door Turks- en
Grieks-Cypriotische leiders. Ondertussen wordt er door de UN voortdurend
gepatrouilleerd langs de 'groene lijn' die de twee partijen gescheiden houdt sinds
1964. De Nederlandse regering heeft op 13 februari 1998 aan de VN aangeboden
om een eenheid van compagniesgrootte te leveren voor de duur van drie jaar. Op
deze manier levert Nederland een bijdrage aan het handhaven van het staakt-het-
vuren in de bufferzone en het normaliseren van de verhoudingen tussen de twee
bevolkingsgroepen.
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Tabel A: Overzicht van de Pearson correlaties tussen de dimensies van de FFPI voor SFOR-3, SFOR-4
en UNFICYP-1.

Missie ordelijkheid emotionele extraversie autonomie
stabiliteit

Mildheid SFOR-3 .46** .43** .41** ns
SFOR-4 .47** .47** .30** ns
UNFICYP-1 .41- .25° .36" ns
Totaal .47** .44** .35** .15"

Ordelijkheid SFOR-3 .48** .54** .48**

SFOR-4 .51** .38** .38**

UNFICYP-1 .43** .43** .44**
Totaal .49** .46** .43**

Emotionele stabiliteit SFOR-3 .60** .61**

SFOR-4 .63** .64**

UNFICYP-1 72" .61**

Totaal .63** .62**
Extraversie SFOR-3 .54**

SFOR-4 .56**
UNFICYP-1 .69**

Totaal .56**
Significantieniveau: " p < .05; * p <.01; ' p< .10; ns: niet significant



Tabel B: Overzicht van de Pearson correlaties op de dimensies COPE (Tl en T3) voor SFOR-3, SFOR-4 en UNFICYP-1, waarbij
de correlatie van SFOR-3 steeds bovenaan staat en de correlatie van de totale groep onderaan.

1     2      3      4     5        6        7      8      9       10    11    12    13    14      15    16
2 .57** 1.00

.47" 1.00

.44** 1.00

.51** 1.00

3 .36** .36** 1.00

34** .32- 1.00

29** .24 1.00

35** .33** 1.00
4 .37** .37** .36** 1.00

46** .39** .26** 100
51** .31* .37** 100
43** .38** .32** 1.00

5 .35** .36** .31** .28** 1.00

.21- .16* .18** .15* 1.00

.27* .23 .24 .20 1.00

.27** .24** .24** .21** 1.00

6 .41- 40** .30** .36** .05 1.00

.34** .23** .11 .31** .14 1.00

.29** .26 .08 .42** .00 1.00

.37- .32** .19** .35" .08 1.00

7 .27** .22** .28** .34** .14* .36** 1.00

34** .09 .26** .28" .15* .36** 1.00

.18 -.00 .11 .32* .23 .31* 1.00

30** .14** .26** .32** .15** .36** 100
8 .08 -.02 .15* .05 .15* -.04 .09 1.00

-.00 .09 .14* -.02 .06 -.07 .04 1.00

-.14 -.07 -.11 .01 .06 .05 .13 1.00

02 .03 .12** .02 .10* -.04 .07 1.00

9 -.12 -.09 .08 .17** -.01 -.01 .07 .21** 1.00

-.07 -.02 20* .04 .00 -.10 .01 .12 100
-.14 .04 .23 .05 -.05 .06 .05 .19 1.00

-.09* -.05 .15** .10* -.01 -.04 .04 .17** 100
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10 -.01 -.05 .17* 15* .23** .03 .22** .17* 36- 1.00

-.05 -.05 25* -.03 .02 -.15* .04 .23** .27- 1.00
-.13 .07 .20 .02 .03 -.21 .10 26* .48** 1.00
-.03 -.05 .21- .05 .12** -.08 .13- .19** .33** 1.00

11 .04 .07 .21* .24** .12** .21** .08 .08 23** .25** 1.00
-.04 .04 .19* .13 .20** -.00 .17** .06 .21** .27** 1.00
-.07 -.03 .13 -.09 .17 .02 .36** -.07 .20 .32* 1.00
03 .05 .19** .15" .16** .09* .28** .06 .23" 27- 1.00

12 -.07 -.04 .13* .08 .05 -.05 .12 .12 .48** .29** .27 1.00
-.07 -.03 .22* -.04 .05 -.15* .06 .13* .39** .28** .15* 1.00
-.12 -.13 -.02 -.07 .06 -.21 .09 -.04 .21 .54** .17 1.00
-.08 -.05 .16** .01 .05 -.12** .04 .10* .40** .30** .20** 1.00

13 .14* .14* .21** .24** .14** .26** .12 .07 .18* .11 .10 23** 1.00
.21 .10 .16** .21** .18** .18** .20** .00 .12 .11 .07 .18** 1.00
02 -.08 .18 .17 .21 .03 .29 .00 .45" .17 28* - 01 1.00
16" .10* .18" .22** .17** .20** .20

***
.03 .18** .11* .11** .18" 1.00

14 -.08 .02 .31** .14* -.29** .05 .07 .32** .37** .36** .29** .47" .12 1.00
09 .04 .29** .16" .24** -.19** .12* .24** .21** .37** .39** .22** .02 1.00

-.19 -.04 .38" .11 .26* -.09 .29* .03 .32* 48** 33* .35** .14 1.00
06 .02 .31** .14** .26** -.10* .10* .25** 29** .38** .34- .34** .07 1.00

15 .70** .79** .71- 72" .43" .49** .37** .09 .03 .11 .21** .05 .27" .20** 1.00
72** 77** .68" .73** .24** .32** .32** .09 .06 .06 .16* .05 .24** .23** 1.00
.69* .74** .66** .75** .28* .30* .18 -.07 .08 .10 -.04 -.12 .06 .11 1.00
71** .78** .69- .73** .32- .40** .33** .07 .05 .08 .16** .03 .24** .20** 1.00

16 .35** .32** .48** .44** .55** .44** .52** .45** .38** .43- .49** .43** .53** .59** .52** 1.00
29** .17** .38** .30** .61** .35** .56** .38** .31** .25" .42- .38" .53** .46** .41" 1.00
09 .04 .26 .31* .58" .33* .66** .39** .40** .33* .48" .24 .59** .48** .20 1.00
30** .23" .42** .36** .58** .39** .56** .41- .36** .34** .46- .39- .53** .52- .45** 1.00

Noot: 1 = actieve coping,· 2 - planning,· 3 = suppressie irrelevante activiteiten, 4 - terughoudendheid; 5 = emotionele sociale steun zoeken, 6 = herinterpretatie
en groei·, 7 = acceptatie·, 8 - religie·, 9 = ontkenning,· 10 - gedragsmatig afstand nemen, 11  = afleiding zoeken',  12 = substantie gebruik', 13 =  humor, 14 = uiten
van emotie·, 15 = emotie gerichte coping·, 16 - probleem gerichte coping.
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05



Tabel C: Overzicht van de procentuele antwoordverdelingen van de verschillende gebeurtenissen van UNPROFOR, IFOR en SFOR-3 respondenten,
gemeten halverwege de uitzending en waarbij 1 = nooit, 2 = zelden en 3 = bijna dagelijks.

SFOR-3 (T2c) IFOR (Born, Vogelaar & UNPROFOR
Soeters, 2000) (Johansson, 1997)

Gebeurtenissen %                                            1            2            3            1            2            3            1            2            3
Doorkuisen van gebieden met mijnen                         28           29           13           17           34           49           13           43           44
Onderhandelen/Confrontaties aan checkpoints              68            27            5              47            26            27             12            39            49
Partijen/bevolking ter plaatsen hinderen u en uw 72     27     1      70     28     2      12     32     56
colleges bij het uitvoeren van  het werk
Het doorkruisen van gebieden op momenten dat er 96        3         2         94        5         1         24       44        32
gevechten plaatsvinden
Beschietingen van het basiskamp of de directe 91    9     -     61    36    3     21    52    27
omgeving daarvan
Aanblik van dode of gewonde mensen                             96              3                1                93              5                2                26              45              29
Agressie van de plaatselijke bevolking                        58           40           2             64           31            5             20           64           16
Blootstelling aan direct vuur                                      95           4             1             91            8             1             29           54           17
Diefstal van uw of NAVO eigendommen                     74           21            5             76           20           4             36           52           12
Aanblik van dode of gewonde mensen                             92              6                2                66              23              11              44              49              7
Geen hulpverlening mogelijk waar dat wei gewenst is    89            8              4              91             8              1               45            43             12
Geen verbindingen mogelijk op gevaarlijke momenten   78             19            3              68            22             10            47            41             12
Vijandelijk vuur niet mogen beantwoorden met 97    3    1    96    3    1    66    21    13
tegenvuur

Getuige zijn van aanslagen op de plaatselijke 92    8    1    92    6    2    70   25    5
bevolking
Afvuren van waarschuwingsschoten                           95           4             2             89           8             3             89           10           1
Daadwerkelijk gericht vuur hebben uitgebracht              98            2              1               95            5              0              95            5              0
Het ontwapenen van strijders                                    89           10           2             79           18           3             -                            -
Afwijzing door de plaatselijke bevolking                         61             34            5              -               -               -                               -               -
Chantage door de plaatseliike bevolking                       94            5              2              -               -                               -               -

Noot: 1 = nooit; 2 = zelden, 3 = bijna dagelijks



Tabel D: Overzicht van de significante correlaties tussen de dimensies van de POMS, gemeten halverwege en aan het einde van de
uitzending voor elke missie.
Stemming Missie levendig depressief boos vermoeid gespannen levendig depressief boos vermoeid

111122222
gesp.1 3 .68** 74" .68" .48**                - .37** .35** .31**

4 -.29** .72** .71** .57** .46** -.28** .51- .41- .35**
1         - .71** .60** - .52** .46** .39**             -

T .18** .76** .71** .37" .47** -.16** .43** 37** .18**
levend.1 3 -.26** -.19** -.36** -.19** .60** -.18* -.18*

4 -.33** -.24** -.34** -.53** .52**             -
1                           -                                                              -                              -               .32*
T -.18** -.24** -.41**           -                  .61**          - -.15* -.33**

depres.1 3 .79** 77" .46**                - .47** .39** .31**
4 .73** .66** .45** -.31** .58** .41** .39**
1                                                          .75- - .26*               - .42** .49**
T .70** .34- .62** -.23** .80** .35**

boos 1                        3                                                                                                                                    .1 7** .32**              - .40** .62** .17*
4 .59** .41** -.21* .50- .52** .39**
1                                                       -                                  - .44** .49**
T .46** .31** -.15** .42** .57** .28**

vennoel 3 .49**              - .46** .36** .59**
4 .32** -.26* .34**             -                    .42**

1                                                                   -               -                            -             .43**
T .76** -.37** .18** -.32** .76**

Noot: Gesp. 1 = de dimensie gespannen, gemeten op T2b; levend.1 = de dimensie levendig, gemeten op T2b; depres. 1 = de dimensie depressief, gemeten op
T2b; boosl = de dimensie boos, gemeten op T2b; vermoeidl = de dimensie vermoeid, gemeten op T2b; gespannen2= de dimensie gespannen, gemeten
opT2c; levendig2 = de dimensie levendig, gemeten op T2c; levendig2 = de dimensie levendig, gemeten op T2c; depressief2 = de dimensie depressief, gemeten
op T2c; boos2 = de dimensie boos, gemeten op T2c; vermoeid2 = de dimensie vermoeid, gemeten op T2c.
Significantieniveau: ** p< .01; *p< .05; °p< .10.
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Tabel A: Overzicht van alle significante Pearson correlaties tussen de eisen en de dimensies van
het functioneren. De significante correlaties zijn weercegeven.

gezond- gezond- slaap- prestatie ervaren uitzend-

heids- heidsbe proble- duur bereidheid

Wachten oorde- men
ling

taakbe/asting (T2b) .12° -.12** .19"

taakbe/asting (T2c) -.23**
emotionele belasting (T2b) .21** .12° - -.20-

emotionele belasting (T2(1 .16* .14* -.30**

kenmerken werk (T2b) .15* -. 12° .25- -.26- -.15*
kenmerken werk (T2c) .20* .31** -.15*

tevredenheid hulpmiddelen .14°

(T2b)

tevredenheid hulpmiddelen -.14°
(T2c)
tevredenheid -.13° -.12* .14°

informatievoorziening (T2b)
gelegenheid contact met het -.24**
thuisfront (T2b)
sfeer in de groep (T2b) .18* .13°
sfeer in de groep (T2c) .17'

eenheid in de groep (T2c) .15° .17** -.13*

belemmering (T2b) .16* -.14"

belemmering (T2c) .13° .23** .13* .12°

gebeurtenissen (T2b) ..12°

gebeurtenissen (T2c) .13° .16* .12° .15*

invloed (T2b) .33**
invloed (T2c) .12°
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arbeidsomstandigheden (T2b) .26** .21- -.20*

arbeidsomstandigheden (T2c) -.12**
isolatie (T3) -.22** -.14° -.20* -.15* .15* .18**
verveling (T3) -.22** ..16* -.17* .27** .17*
tevredenheid vrijetijdsbesteding .20* .14° -.34**

(1-3)

privacy (T3) .14°

irritaties (T3) -.17* .26**
tevredenheid verlof (T3) .15* -.31-

Noot: dimensie gezondheidsklachten = gemeten met de VOEG (hoge score = is meer klachten);
slaapproblemen = gemeten met SCL-90 (lage score = geen problemen); gezondheidsbeoordeling = de
beoordeling van de eigen gezondheid is gemeten met de CBS-gezondheidsvraag: 'Hoe beoordeelt u uw
gezondheid?' (1 = zeer goed; 5 = zeer slecht); prestatie = 'Hoe heeft u uw eigen taken in het algemeen
volbracht?' (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht); duur = 'Wat vond u van de duur van de uitzending?' (1 = te
lang, 5=t e kort); uitzendbereidheid = 'Zou u nogmaals uitgezonden willen worden?' (0= nee, twijfel, 1
= ja); taakbelasting = dimensie taakbelasting (hoge score = hogere belasting); emotionele belasting =
dimensie emotionele belasting (hoge score = hogere belasting), kenmerken werk = dimensie
kenmerken van het werk (1 = mee eens; 5 = mee oneens); tevredenheid hulpm. = 'Bent u tevreden over
de aanwezige hulpmiddelen?' (1 = zeer tevreden, 5 = zeer ontevreden); tevredenheid info = 'Bent u
tevreden over de informatievoorziening in het uitzendgebied?' (1 = zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden);contact met het thuisfront = 'Heeft u voldoende gelegenheid voor contact met het thuisfront?' (1 = ruim
voldoende; 5 = onvoldoende); sfeer in de groep  (1 = goed; 5 = slecht); eenheid in de groep (1 = zeer
vaak, 5 = nooit); belemmeringen (1 = nooit; 5 = zeer vaak); stressvolle gebeurtenissen = schaal met de
fysiek dreigende en stressvolle incidenten die hebben plaatsgevonden (1 = nooit;  5 = vaak); invloed =
de combinatie van een stressvolle gebeurtenis ingevuld hebben en de weergegeven impact (0 = geen
gebeurtenis, geen impact; 1 = wei gebeurtenis, nauwelijks of geen impact; 2 = wei gebeurtenis,
gemiddelde impact; 3 = wei gebeurtenis, redelijk sterke tot zeer sterke impact); arbeidsomstandigheden
(hogere score = slechtere arbeidsomstandigheden); isolatie = 'Heeft u zich geTsoleerd gevoeld?' (1 =
zeer vaak; 5 =

nooit); contact met thuis = 'Heeft u gelegenheid om contact met thuis te onderhouden?'
(1 = ruim voldoende; 5 = helemaal niet); verveling = 'Heeft u zich verveeld?' (1 = zeer vaak; 5 = nooit);
tevredenheid vrijetijdsverveling = 'Hoe tevreden bent u over uw vrijetijdsbesteding?' (1 = zeer tevreden;
5 = zeer ontevreden); privacy = 'Hoeveel privacy kreeg u op de base?' (1= zeer veel, 5 = geen); irritaties
= 'Heeft u zich op de base geTrriteerd aan collega's?' ( 1= zeer vaak, 5 = nooit); tevredenheid verlof =
'Hoe tevreden was u met de verlofregeling tijdens de uitzending?'(1= zeer tevreden; 5 = zeer
ontevreden).
Significantieniveau: **p < .01; *p < .05; °p < .10.
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