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Voorwoord door de Voorzitter van de Begeleidingscommissie

DeÍensie draagt als werkgever voor, tijdens en na de uitzending
verantwoordelijkheid voor het welzijn van uitgezonden personeel.
Personeelszorg is dan ook één van de pijlers van het uitzendbeleid.
Onderzoek naar de ervaringen van de uitgezonden militairen, de effecten die
uitzending op hen heeft en evaluatie daarvan, zijn een voortdurende
toetssteen voor het beleid. Defensie beschikt inmiddels over een uitgebreide
en proÍessionele organisatie om de zorg te geven die nodig is. Daarnaast
heeft het veteranenbeleid de afgelopen tien jaar vorm gekregen. Een
belangrijke rol daarbij is weggelegd voor het nieuwe lnstituut voor
Veteranenzorg, dat naar verwachting eind 1999 operationeel zal zijn.

Het militaire beroep brengt risico's met zich mee. Uit nationale en
internationale onderzoeksgegevens komt naar voren dat zo'n 2O"/" van de
militairen vroeger of later lichamelijke en/oÍ psychische klachten meldt die in
relatie met de uitzending worden gebracht. Dat laat onverlet dat van DeÍensie
mag worden verwacht dat alles in het werk zal worden gesteld om onnodige
gezondheidsschade bij uitgezonden militairen te voorkomen. Daarnaast is het
van groot belang dat gezondheidsklachten zo vroeg mogelijk worden herkend
en erkend, en dat vervolgens zorg wordt geboden.

Van gezondheidsklachten was er ook sprake in januari 1997 toen via de
militaire vakbonden en de media melding werd gemaakt van het bestaan van
gezondheidsklachten bij een aantal (ex-)militairen die in de periode 1994-
1995 te Lukavac (Bosnië-Herzegovina) verbleven ten behoeve van de
UNPROFOR-vredesmisssie in voormalig Joegoslavië.

Defensie nam deze klachten serieus. Op 26 augustus 1997 installeerde de
Directeur Personeel LandmachtstaÍ, namens de Staatssecretaris van
Defensie, de Begeleidingscommissie Onderzoek Lukavac Klachten
(Commissie Tiesinga lll). Was aanvankelijk alleen de locatie Lukavac in

beeld, uiteindelijk richtten de onderzoeksinspanningen zich ook op militairen
die in Santicien Busovaca hebben verbleven.

Het Gezondheidsonderzoek UNPROFOB naar de aard, omvang en oorzaken
van gezondheidsklachten werd uitgevoerd door TNO Preventie en
Gezondheid (TNO-PG). Tevens is de zorgbehoeÍte van een deel van de naar
Lukavac uitgezonden militairen met gezondheidsklachten geïnventariseerd.
Dit gebeurde in een aanvullend medisch onderzoek door de Arbo-dienst van
de Koninklijke Landmacht op basis van een door TNO-PG opgesteld protocol.
De resultaten hiervan vormden, indien daartoe aanleiding was, de basis voor
(verdere) verwijzing en/of behandeling.



Aangezien de betrokken militairen een deel van de gezondheidsklachten
relateerden aan door hen gesignaleerde milieuverontreiniging op het terrein
van de voormalige cokesfabriek te Lukavac, heeÍt de Begeleidingscommissie
het onderzoeksbureau DHV Milieu en lnfrastructuur een onafhankelijke risico-
beschouwing ter zake laten opstellen. De resultaten van dit onderzoek zijn
door TNO-PG in de bespreking van de resultaten van het
gezond heidsonderzoek verwerkt.

Om de Begeleidingscommissie te ondersteunen is bovendien een aantal
externe deskundigen gevraagd als adviseur op te treden.

Met genoegen heeÍt de Begeleidingscommissie op het werk van de
onderzoekers toegezien. Zij is van mening dat binnen de gegeven
randvoorwaarden het onderzoek grondig is opgezet en uitgevoerd. Alle bij het
onderzoek betrokken partijen hebben geïnvesteerd in de kwaliteit ervan.

lk dank mijn collega's in de Begeleidingscommissie en ook de externe
deskundigen voor de prettige en constructieve samenwerking. Een speciaal
woord is bestemd voor de secretaris van de Begeleidingscommissie, drs.
Anita Flach.

Op basis van het Gezondheidsonderzoek UNPROFOR constateert de
Begeleidingscommissie dat de door de militairen geuite klachten reëel zijn en
bij velen voorkomen. Het onderzoek heeÍt veel inzicht gegeven in de aard en
omvang van de gerapporteerde gezondheidsproblemen bij uitgezonden
militairen. Daarbij is duidelijk geworden dat sommige gezondheidsproblemen
vaker worden gerapporteerd door specifieke groepen militairen. Tevens is

aandacht besteed aan de mogelijke invloed van verschillende risicoÍactoren,
waaronder Íysieke en psychische belasting tijdens uitzending, locale
milieuÍactoren, aanleg en leefstijlfactoren. Te constateren valt dat de
gezondheid van uitgezonden militairen door een complex samenspel van
Íactoren wordt beïnvloed. De Begeleidingscommissie spreekt de hoop uit dat
de onderzoeksresultaten een verheldering kunnen bieden ten aanzien van de
risicofactoren die rondom uitzending van belang zijn geweest.
De Begeleidingscommissie doet op basis van de bevindingen uit het
gezondheidsonderzoek UNPROFOR verschillende aanbevelingen. Zij
vertrouwt erop daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkömen van
onnodige gezondheidsklachten bij militairen en veteranen.

Almere-Buiten, februari 1 999

Marie-Louise Tiesinga-Autsema
Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Lukavac Klachten



Voorwoord door de onderzoekers

ln 1994 en 1995 namen duizenden Nederlandse militairen deel aan de
(UNPRoFOR)-vredesmissie. Doel van deze missie was het handhaven van
de vrede in Bosnië-Herzegovina, voormalig Joegoslavië. Na terugkomst in
Nederland bleek een deel van de uitgezonden militairen gezondheids-
problemen te hebben die in verband werden gebracht met het verblijf in

Lukavac. Via de militaire vakbonden en media werd melding gemaakt van
ongerustheid bij deze militairen over een mogelijke samenhang tussen hun
gezondheidsklachten en milieufactoren. Dit was voor het Ministerie van
Defensie aanleiding om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Het onderzoek bestond uit drie delen. Een vragenlijstonderzoek had tot doel
om inzicht te krijgen in de aard, omvang en mogelijke oorzaken van
gezondheidsproblemen van de naar Lukavac, Santici en Busovaca
uitgezonden militairen. Een aanvullend medisch onderzoek had tot doel de
om gezondheidsproblemen van in individuele (ex)militairen uit Lukavac nader
te onderzoeken. De resultaten daarvan vormden, indien daartoe aanleiding
bestond, de basis voor (verdere) verwijzing en/of behandeling. Een
milieuonderzoek had tot slot tot doel om een inventarisatie te maken van de
mogelijke gezondheidsrisico's door milieuÍactoren in Lukavac.
Het Ministerie van Defensie verzocht TNO Preventie en Gezondheid te
Leiden (TNO-PG) zorg te dragen voor uitvoering van het vragenlijstonderzoek
en het opstellen van een protocol voor het individueel medisch onderzoek. De

uitvoering van het medisch onderzoek werd door het Ministerie van DeÍensie
ondergebracht bij de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht (KL). TNO-PG
heeft op basis van de bevindingen uit het medisch onderzoek zorggedragen
voor een verslaglegging op groepsniveau. Het milieuonderzoek met een
risicobeschouwing is uitgevoerd door DHV Milieu en lnÍrastructuur.

Het voor u liggende rapport bevat een beschrijving van de opzet en resultaten
van de beide delen van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR, zoals dat in
de periode 1997-1999 is uitgevoerd. Hoofdstuk 1 tot en met 8 handelen over
het vragenlijstonderzoek. ln hooÍdstuk 9 worden de resultaten van het

individueel medisch onderzoek beschreven. De aÍsluitende hoofdstukken 10

en 11 bevatten een bespreking en een uitgebreide samenvatting van de

bevindingen uit beide deelonderzoeken. Daarin zijn ook de conclusies
betrokken van het derde deelonderzoek in het kader van het
gezondheidsonderzoek UNPROFOR, te weten het milieuonderzoek.

Het gezondheidsonderzoek UNPROFOR kon alleen worden uitgevoerd
dankzij de medewerking van bijna 1300 Nederlandse (ex-)militairen die waren
uitgezonden naar Bosnië. De Dienst Sociaal Medische Advisering van
Defensie leverde essentiële ondersteuning bij het aanschrijven van militairen
voor het vragen lijstonderzoek.



Maj. J.A.G.M. Giesberts coördineerde deze ondersteuning. De Arbodienst van

de Koninklijke Landmacht heeÍt 200 militairen individueel onderzocht in het

kader van het medisch onderzoek. Lkol-arts J.H.G. Lankhorst speelde een

belangrijke rol in de coördinatie hiervan. Bij het opstellen van het protocol

voor het medisch onderzoek is gebruik gemaakt van de adviezen van een

aantal extern deskundigen, in het bijzonder dr. F.G.J. Cobelens, dr. T. van

Gool en dr. P.P.A.M. van Thiel (allen AMC te Amsterdam); drs. J. Knoester
(Defensie); en dr. W.S. de Loos, proÍ.dr. T.J.F. Savelkoul en dr. A.P. Sips
(allen AZU en/oÍ CMH te Utrecht) Een aantal van hen is ook regelmatig
geconsulteerd door artsen van de Arbodienst KL om per onderzochte
(ex)militair adequate verdere zorg vast te stellen. Dr. H.H. Emmen (TNO

Voeding) is geconsulteerd voor de beoordeling van de NSC-60 vragenlijsten.
Dr.M.M.Verberk (AMC te Amsterdam) heeÍt een waardevolle bijdrage
geleverd aan de gezondheidskundige interpretatie van de bevindingen uit het

milieuonderzoek. Tenslotte hebben Lkol.drs. J. Knoester en drs. A. Zijlmans
(AlH, Amersfoort) zich ingezet om aanvullende informatie te verschafÍen over

mogelijke verwerkingsproblemen binnen de onderzoekspopulatie op basis

van de onderzoekresultaten van de AÍdeling lndividuele Hulpverlening van de

Koninklijke Landmacht.

Een centrale rol in de begeleiding van het onderzoek had een commissie

onder leiding van mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema. Wij willen haar

en de overige leden van de commissie danken voor hun bijdrage aan het

onderzoek. De overige leden van deze commissie waren: mevrouw A.

Ambler-Huiskes, sociaal-geneeskundige (onaÍhankelijk lid namens de

lnspectie voor de Gezondheidszorg), bgen.-arts E.G. van Ankum, lkol.-arts

J.H. Bruijns, maj. J.A.G.M. Giesberts, kol.drs. W.J. Martens, cdr.-arts W.F.

van Marion, kol.drs. H.W. de Swart, kol.-arts C. lJzerman en drs. A. Flach

(allen lid namens het Ministerie van Defensie). Tenslotte willen wij graag

onze dank uitspreken voor de steun die wij ook binnen TNO-PG hebben

ondervonden bij de uitvoering van het onderzoek.

Leiden/Haarlem,
februari 1999

Drs. Y.M. Mulder, epidemioloog
Dr. S.A. Reijneveld, sociaal-geneeskundige
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lnleiding

1.1 Voorgeschiedenis

ln de periode 1994/1995 hebben ruim 1200 militairen tijdens hun uitzending naar
Bosnië verbleven in Lukavac. Ze waren daar gehuisvest op het terrein van een
oude cokesÍabriek, Boris Kidric. Door DeÍensie werd in de periode dat
Nederlandse militairen aanwezig waren op de compound in Lukavac, een
oriënterend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke blootstelling aan
milieuverontreiniging (roet, PAK's, zware metalen) op de compound. Daarbij
werden door DeÍensie geen aanwijzingen gevonden voor risico's voor de
gezondheid (Van lngen, 1997). Desondanks maakte ruim een jaar na terugkeer
uit Lukavac een aantal militairen melding van gezondheidsklachten, die zij in
verband brachten met milieuverontreiniging tijdens het verblijf in Lukavac.

1.2 Vooronderzoek Lukavac

Na kamervragen op geleide van enkele publicaties in de landelijke pers in januari
'1997 is op verzoek van de Staatssecretaris van Defensie in het voorjaar van
'1997 door de Koninklijke Landmacht (KL) in samenwerking met de Koninklijke
Luchtmacht (KLu) een snelle inventarisatie uitgevoerd onder alle Lukavac-
gangers om te inventariseren hoeveel mensen gezondheidsklachten hebben die
door henzelf in verband worden gebracht met hun verblijf in Lukavac. De
respons op deze compacte inventarisatie onder alle Lukavac-gangers lag rond
de 80%. Ongeveer 35% van de respondenten gaven daarbij aan in 1997 nog
gezondheidsklachten te hebben die zij in relatie brachten tot hun verblijf in

Lukavac. ln de vragenlijst waren geen vragen gesteld over de aard en intensiteit
van de gezondheidsklachten, zodat het niet mogelijk was om de uitkomsten te
vergelijken met globale reÍerentiecijfers uit de algemene beroepsbevolking oÍ uit
het onlangs aÍgeronde onderzoek onder deelnemers aan vredesmissies
(Bramsen et al, 1997). Berichten in de landelijke pers maakten melding van
gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, slapeloosheid, huidklachten, maagdarm-
klachten én luchtwegklachten. Ondanks de onmogelijkheid om op basis van deze
eerste schriÍtelijke inventarisatie de klachten nader te specificeren of
kwantiÍiceren, werden de signalen door DeÍensie zo serieus genomen, dat
besloten werd om nader onderzoek in te stellen. ln deze rapportage wordt
hiervan verslag gedaan.
Deze rapportage heeÍt primair betrekking op een door TNO Preventie en
Gezondheid uitgevoerd vragenlijstonderzoek onder bijna 1300 (ex-)-militairen die
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in Lukavac en twee andere plaatsen in Bosnië, te weten Busovaca en Santici,
waren gestationeerd. ln de bijlage bijdeze rapportage zalverslag worden gedaan

van de bevindingen van een aanvullend medisch onderzoek onder een deel van
de militairen die in Lukavac waren gestationeerd. Het medisch onderzoek werd
uitgevoerd door vier Bedrijfsgeneeskundige Groepen van de Arbodienst van de
Koninklijke Landmacht. Om de onaÍhankelijkheid te kunnen waarborgen werd het
protocol voor het medisch onderzoek opgesteld door TNO Preventie en
Gezondheid. TNO-PG is tevens verantwoordelijk voor de verslaglegging van de
bevindingen uit het medisch onderzoek. ln aanvulling op het
gezondheidsonderzoek is advies uitgebracht om tevens een aanvullende
milieuonderzoek uit te laten voeren met een beschouwing van de
gezondheidsrisico's van mogelijke milieuverontreiniging rondom de compound
van Lukavac. Dit onderzoek werd uitgevoerd door DHV Milieu en lnÍrastructuur
(DHV, 1999). ln deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van
het vragenlijstonderzoek en het medisch in onderzoek. ln hoofdstuk 10
(discussie) wordt tevens aandacht besteed aan de conclusies uit het
milieuonderzoek.

1.3 Betrokken lnstellingen

De instellingen die opdracht hebben gekregen om zorg te dragen voor de
uitvoering van diverse onderdelen van het onderzoek zijn:

1) TNO Preventie en Gezondheid voor het opstellen van het
onderzoeksplan, het uitbrengen van een rapportage over het
gezondheidsonderzoek op basis van een vragenlijst, het opstellen van
een protocol voor het medisch onderzoek en de verslaglegging van de
uitkomsten van het medisch onderzoek.

De Arbodienst van de Koninklijke Landmachtvoor de uitvoering van het
medisch onderzoek bij een deel van de groep die naar Lukavac is

uitgezonden, het inventariseren van de zorgbehoefte bij deze groep en
het in samenspraak met betrokkenen, zo nodig na overleg oÍ consultatie
van specialisten, onderbrengen van de zorg bij de daartoe aangewezen
instanties binnen of buiten DeÍensie.

DHV Milieuvoor het opstellen van een rapportage over de milieubelasting
in Lukavac en de daarbij behorende gezondheidsrisicoschatting.

2)

3)
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2 Doelstellingen en Vraagstellingen

2.1 lnleiding

ln het onderzoek kan een onderscheid worden gemaakt tussen een

epidemiologisch onderzoek op basis van een vragenliist (postenquète), een

milieuonderzoek op basis van beschikbare gegevens over de milieusituatie in
Lukavac, en een individueelen zorggericht medisch onderzoek.
Ten behoeve van de samenhang van de diverse onderdelen van het gehele

onderzoek, zullen in deze paragraaf de integrale doelstellingen en vraagstellingen
van het onderzoek worden vermeld.
De gezondheidsrapportage bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel heeÍt
betrekking op het vragenlijstonderzoek (verder te noemen:
Gezondheidsonderzoek UNPROFOR). De uitkomsten van het aanvullende
medisch onderzoek bij een deel van de betrokken militairen worden besproken
in hoofdstuk 9 en bijlage ll.

2.2 Doelstellingen

De doelstellingen van het Lukavac Onderzoek zijn als volgt te omschrijven:

lnventarisatie van de omvang, aard en intensiteit van de huidige en
vroegere gezondheidsklachten van ex-Lukavac-gangers en twee
referentiegroepen en het verrichten van nader onderzoek op basis
waarvan zo mogelijk een wetenschappelijk gefundeerde uitspraak
kan worden gedaan over het al dan niet bestaan van een relatie
tussen gezondheidsklachten enerzijds en het verbliif in Lukavac
anderzijds.

Het onderzoeken en onderbrengen van de huidige zorgbehoefte met
behulp van een medisch onderzoek en een vragenliistonderzoek,
ten behoeve van de optimalisatie van de (medische) zorg aan de
betrokken (ex-) militairen.

Het aanvullend medisch onderzoek vond plaats in een individuele, zorggerichte
setting bij een speciÍieke groep militairen uit Lukavac. Op basis van het medisch
onderzoek werd getracht om de gezondheidstoestand van de deelnemers te
objectiveren en inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken voor de
gezondheidsproblemen. lndien daartoe aanleiding was, werd aanvullend

1.

2.
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onderzoek verricht oÍ volgde een doorverwijzing naar daartoe aangewezen
instanties.

Bij de uitwerking van de eerste doelstelling (vragenlijstonderzoek) kan een
onderscheid worden gemaakt in 3 aspecten, te weten:
. de prevalentie van gezondheidsproblemen bij de onderzoeksgroep;
. de feitelijke blootstelling aan milieuÍactoren en de mogelijke

gezondheidseffecten daarvan ; en
. de mogelijke relatie tussen beiden, waarbij gecorrigeerd dient te worden voor

verstorende variabelen.

Op basis van de bovenstaande twee hooÍddoelstellingen zijn in paragraat 2.3 en
2.4 een aantal vraagstellingen geformuleerd.

2.3 Vraagste!!ingen bij doelstelling 1

Op basis van de eerste doelstelling zijn de volgende vragen geformuleerd:

2.3.1 Verificatie Gezondheidsklachten

Wat is omvang, aard en intensiteit van de huidige gezondheidsklachten van
de personen die gestationeerd zijn geweest in Lukavac en van een
representatieve vergelijkingsgroep uit Busovaca en lSantici, die in dezelfde
periode elders in Bosnië heeft gezeten?
Op welk moment zijn de gesignaleerde klachten ontstaan en wat is er te
zeggen over verloop van het klachtenpatroon in de tijd, in relatie tot functie
of leefstijl en met inachtneming van de inmiddels mogelijk verkregen
behandeling van deze klachten?
Zijn er tijdens het verblijf in Bosnië gezondheidsklachten opgetreden bij beide
onderzoeksgroepen? Zo ja, wat was hieruan de omvang, aard en de
intensiteit?
Wat voor verschillen bestaan er in het klachtenpatroon (aard en omvang)
tussen de verschillende achtergrondkenmerken van de militairen, zoals
dienstverband (BBT, BOT en dienstplichtigen), leeftijd en militaire rang?
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2.3.2 Verificatie Milieu-expositie

ln welke mate is de onderzoekspopulatie potentieel blootgesteld aan
milieufactoren (fysisch, chemisch, biologisch) en wat voor verschillen
bestaan daarbij tussen (sub)groepen binnen Lukavac en de
vergelijkingsgroep uit overig Bosnié?

Wat zijn de uitkomsten van de gezondheidsrisico-analyse op basis van de
beschikbare of geschatte gegevens over de bodem, lucht- en
d ri n kwate rkwal ite it i n Lu kavac ?

Door het onderzoeksbureau DHV is een separate milieurapportage opgesteld,
waarin een gezondheidsrisico-evaluatie is opgenomen, ter beantwoording van de

vraagstellingen geformuleerd ad 1B. ln de bijlage van dit rapport is de

samenvatting opgenomen van deze DHV-rapportage. De belangrijkste
uitkomsten ervan worden besproken in hoofdstuk '10 (discussie).

2.3.3 Relatie Gezondheidsklachten-Milieu-expositie

Na de inventarisatie van respectievelijk de gezondheidssituatie en de

milieusituatie, wordt onderzocht of er mogelijke verbanden bestaan tussen het

klachtenpatroon enerzijds en de blootstelling aan milieufactoren anderzijds.
Daarbij wordt rekening gehouden met de biologische plausibiliteit van de
gezondheidseÍÍecten in relatie tot eventuele blootstelling aan milieu-factoren.

De vraagstellingen hierbij luiden:
t Bestaan er significante verschillen in gezondheidsklachten en zorggebruik

(aard en omvang) tussen verschillende groepen personen die gestationeerd
zijn geweest in Lukavac en zijn deze klachtenpatronen te relateren aan
ve rsch i I le n i n expositi e?

t Bestaan er significante verschillen in het klachtenpatroon (aard, intensiteit
en omvang) tussen de verschillende rotaties en/of tijdstip van aanvang van

de klachten?
o Bestaan er significante verschillen tussen de aard en ernst van het

klachtenpatroon van mensen die in Lukavac en die op andere standplaatsen
in Bosnië waren gestationeerd?

Deze vragen worden beantwoord op basis van de analyse van het vragenlijst-
onderzoek, waarin behalve de gezondheidsvragen tevens vragen ziin
opgenomen over mogelijke expositie aan belastende Íactoren.
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2.4 Vraagstellingen bij doelstelling 2

Hieronder staan de vraagstellingen bij de tweede doelstelling beschreven.

2.4.1 Bevindingen medisch onderzoek

t Wat zijn de uitkomsten van regulier medisch onderzoek, inclusief bloed-,
faeces- en urine-bepalingen en spirometrie, bijde militairen die momenteel
nog gezondheidsklachten hebben die door henzelf in verband worden
gebracht met het verblijf in Lukavac?

t Welke zorg en eventueel benodigd aanvullend diagnostisch onderzoek of
behandeling kan door de KL zinvol worden aangeboden aan de militairen en
veteranen die momenteel nog gezondheidsproblemen hebben?

2.4.2 Onderzoek zorgbehoefte

t Welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekspopulatie tot
d usve r fe ite I ij k o ntvange n ?

t Aan welke medische en pychosociale zorg bestaat momenteel nog behoefte?

2.4.3 lndividueel/zorggericht contact met bedriiÍsarts
s Hoe kan de benodigde zorg het best worden ondergebracht bij de

hulpverlening binnen of buiten de Defensie-organisatie?

De ad 2 genoemde vraagstellingen worden in grote lijnen besproken in hooÍdstuk
9. Voor een verder overzicht van de bevindingen van het medisch onderzoek
wordt verwezen naar de bijlage van het Gezondheidsonderzoek. De
hooÍdstukken 4-8 hebben allen betrekking op het vragenlijstonderzoek.
ln hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode toegelicht. ln hoofdstuk 4 wordt de
respons op het onderzoek en de achtergrondkenmerken van de deelnemers
beschreven. Hoofdstuk 5 richt zich op de gezondheid van de militairen.
Hoofdstuk 6 beschrijft een aantal algemene risicofactoren en potentieel
verstorende factoren die van belang zijn voor de interpretatie van de
onderzoeksresultaten. ln hooÍdstuk 7 worden de belastende factoren besproken
waaraan men tijdens uitzending kon zijn blootgesteld. In hoofdstuk 8 worden
tenslotte de resultaten gepresenteerd van de multivariate analyse naar de
samenhang tussen gezondheidklachten enerzijds en risicofactoren, waaronder
(Íactoren gerelateerd aan) de standplaats anderzijds.



Gezondheidsonderzoek IJNPROFOR '7-

3 Onderzoeksmethode Vragenliistonderzoek

3.í Onderzoekspopulatie

Primaire onderzoekspopulatie: Lukavac
ln de periode tussen begin 1994 en medio 1995 zijn bijna 1200 militairen tijdens

hun uitzending naar Bosnië in het kader van de UNPROFOR-operatie (United

Nations Protection Force) voor kortere of langere tijd gestationeerd geweest op

een militaire basis in Lukavac. Lukavac is een kleine stad ten noordoosten van

Sarajevo en ten westen van de industriestad Tuzla.

De groep militairen uit Lukavac vormt de primaire onderzoekspopulatie van het

gezondheidsonderzoek. De normale uitzendingsterm'rjn bedraagt 6 maanden. Om

allerlei redenen werden militairen in deze periode soms overgeplaatst naar een

andere standplaats. Ook hadden diverse groepen militairen specifieke taken
(waaronder vervoerstaken en bevoorradingstaken) waardoor zij niet de gehele

uitzendtermijn op een vaste standplaats hebben gezeten.

Er is door DeÍensie geen beperking gesteld aan de minimale duur van het verblijÍ

in Lukavac om te kunnen participeren in het gezondheidsonderzoek. Alle mensen

die naar Lukavac zijn uitgezonden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het

onderzoek, ongeacht de feitelijk duur van hun verblijf op de compound.

Vanwege een mogelijk verstorend effect van publiciteit op het voorkomen van

klachten in 1997, is allereerst onderzocht welke informatiebronnen bij Defensie

beschikbaar waren over de gezondheidssituatie van UNPROFOR-militairen
voorafgaand, tijdens en na afloop van het verblijf in Bosnië. Er bleek, met

uitzondering van dataverzameling in het kader van het nazorgonderzoek van de

Afdeling individuele Hulpverlening (AlH) van de Koninklijke Landmacht,

nagenoeg geen gestandaardiseerde, goed ontsluitbare informatie bij Defensie

beschikbaar te zijn over de algemene gezondheidssituatie van militairen en

dienstplichtigen rondom uitzending naar Bosnië. Daarom is besloten om via een

vragenlijst aanvullende informatie te verzamelen.

Referentiegroepen
Om uitspraken te kunnen doen over een verhoogd aantal klachten binnen de

groep die in Lukavac is geweest en eventuele oorzaken daarvan, is een

vergelijking nodig met een of meerdere groepen die voor zover bekend niet zijn

blootgesteld aan mogelijke risicoÍactoren zoals verontreiniging op de compound

Lukavac. Deze vergelijking is met name van belang gezien de complexiteit van

de vraagstelling, het Íeit dat er sinds het verblijf in Bosnië inmiddels meerdere
jaren zijn verstreken en de mogelijke invloed die de publiciteit kan hebben gehad
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op het onderzoek (publiciteitsbias). Aan deze aspecten wordt in hoofdstuk 11

nader aandacht besteed.

Tevens is onderzocht in hoeverre er sprake is van substantiële verschillen in de
blootstelling aan risicoÍactoren die mogelijk gerelateerd kunnen zijn aan
gezondheidsklachten. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt naar
belastende factoren die gerelateerd zijn aan speciÍieke arbeids- of
milieuomstandigheden (zoals de locatie) en belastende factoren die veeleer
kenmerkend en deels inherent zijn aan deelname aan een vredesmissie in het
algemeen (zoals het risico op het ondergaan van stressvolle gebeurtenissen en
klachten zoals posttraumatische stress als mogelijke consequentie daarvan). om
zo betrouwbaar mogelijke conclusies te kunnen trekken, zijn de
onderzoeksresultaten tevens vergeleken met een tweede referentie-populatie uit
de algemene (beroeps-)bevolking.
Op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in de algemene
gezondheidssituatie van uitgezonden militairen en de algemene
beroepsbevolking en de eventuele verschillen tussen deze groepen.

Eerste reÍerentiegroep: Unprofor-militairen uit Santici en Busovaca
Het is belangrijk om de uitkomsten van het onderzoek bij de groep die naar
Lukavac is uitgezonden te kunnen vergelijken met een groep mensen die is
uitgezonden naar andere locaties in Bosnië. Zonder een dergelijke vergelijking
is het niet mogelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen resultaten van
een gezondheidsenquète die is gerelateerd aan een bepaalde locatie met
speciÍieke kenmerken (zoals Lukavac) en de uitkomsten die in het algemeen
gevonden worden bij de groep mensen die worden uitgezonden naar
oorlogssituaties zoals Bosnië. Een dergelijke reÍerentiegroep zou idealiter moeten
bestaan uit groep militairen van voldoende omvang, die niet gelegerd zijn
geweest op de compound Lukavac, maar wel in Bosnië in dezelÍde tijd en onder
vergelijkbare omstandigheden deel uit hebben gemaakt van UNPROFOR en
waren gestationeerd op een niet verontreinigde compound. Alle overige Íactoren
die een eÍÍect zouden kunnen hebben op het klachtenpatroon zouden idealiter
bij deze groep zoveel mogelijk vergelijkbaar moeten zijn aan Lukavac
(leeftijdsopbouw, verhouding dienstplichtigen versus beroepsmilitairen,
taakstelling, risicofactoren voor PTSS).
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ln overleg met deskundigen binnen de KL is besloten om een reÍerentiegroep
samen te stellen die zo goed mogelijk voldoet aan bovenstaande criteria en

tevens van voldoende omvang is, te weten:
- alle personen die in de periode begin 1994- eind 1995 uitgezonden zijn

geweest naar Busovaca, tenzij deze personen, vanwege het feit dat ze

ook enige tijd in hun Lukavac hebben verbleven, al deel uitmaakten van
de primaire onderzoeksgroep. Deze groep bestaat uit 719 personen.

- alle personen die in de periode begin 1994 - medio 1995 uitgezonden zijn
geweest naar Santici, tenzij deze personen, vanwege het feit dat ze ook
enige tijd in hun Lukavac hebben verbleven, al deel uitmaakten van de
primaire onderzoeksgroep. Deze groep bestaat uit 200 personen.

De totale groep militairen uit Santici en Busovaca is binnen dit onderzoek
dientengevolge beschouwd als representatieÍ voor de totale groep militairen die

in Bosnië (met uitzondering van Lukavac) was gestationeerd. Gezien het relateiÍ
kleinere aantal militairen uit Santici en Busovaca worden de resultaten van deze
beide groepen gecombineerd. De bevindingen ten aanzien van de groep

militairen uit Lukavac zullen steeds in eerste instantie worden vergeleken met
deze vergelijkingsgroep uit overig Bosnië.

Tweede referentiegroep: algemene Nederlandse bevolking
De tweede referentiegroep zou idealiter moeten bestaan uit militairen die
voorbereid zijn geweest op uitzending naar Bosnië (oÍ een andere vredesmissie
in dezelfde periode), maar door redenen die niet zijn gerelateerd aan ziekte of

andere belastende psychosociale of maatschappelijke Íactoren feitelijk nietzijn
uitgezonden. Deze tweede groep dient verder zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn

met de groep die naar Lukavac is uitgezonden. Binnen de KL is onderzocht of het

mogelijk was om een dergelijke groep te selecteren. Dit bleek echter niet
haalbaar te zijn, mede omdat deze groep in een aantal opzichten aÍwijkt van de

onderzoeksgroep (aÍschafÍing dienstplicht, leeftijd, herinneringseffecten). Om een

indicatie te krijgen van de prevalentie van gezondheidsklachten in vergelijking
met een normale populatie die niet aan een vredesmissie heeÍt deelgenomen,
zijn daarom in de vragenlijst ook verschillende vragen opgenomen uit twee
onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft de
jaarlijks bij een representatieve steekproeÍ uit de algemene bevolking
uitgevoerde Gezondheidsenquète en het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek.
Deze vragen hebben betrekking op de (ervaren) gezondheid, leeÍgewoonten,
medicijngebruik en het gebruik van gezondheidszorg. De onderzoeksresultaten
kunnen hierdoor eveneens worden vergeleken met een representatieve
steekproef uit de algemene Nederlandse beroepsbevolking.
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3.2 Vragenlijst

Bij het opstellen van de vragenlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
gestandaardiseerde vragen en vragenlijsten, zowel uit onderzoek binnen de
algemene bevolking als uit onderzoek onder militairen. Dit komt de
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten ten goede.
Hierbij zijn met name van belang enige recente onderzoeken die in opdracht van
Defensie zijn uitgevoerd onder Nederlandse militairen: het Veteranen-onderzoek
(Bramsen et al, '1997), het nazorg-onderzoek van de Afdeling lndividuele
Hulpverlening (AlH) (Flach & Zijlmans, 1998), het Cambodja-onderzoek (De
Vries et al, 1998) en het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek
(PAGO) dat wordt toegepast binnen de bedrijfsgezondheidszorg en de
bedrijÍsgeneeskundige groepen van de Koninklijke Landmacht. Gezien de
specifieke vraagstelling van het onderzoek zijn daarnaast een aantal op de
specifieke situatie toegesneden vragen opgenomen in de vragenlijst. Deze
vragen zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in de blootstelling aan diverse
arbeids- en milieugebonden Íactoren, zoals luchtverontreiniging, hinder,
klimatologische Íactoren, binnenmilieu, waterconsumptie, specifieke
werkzaamheden, oorlogsgerelateerde stress en arbeidsbelasting.
De verschillende gehanteerde vragenlijsten worden hieronder beschreven.

VOEG
De VOEG is een veelgebruikte vragenlijst over ervaren gezondheidsklachten in
de afgelopen 4 weken. De vragenlijst is klacht-georiënteerd. De klachten kunnen
worden beschouwd als een indicator van algemeen welbevinden en kunnen
zowel individueel (op itemniveau) als collectief (op groepsniveau) worden
geanalyseerd (Van Sonsbeek, 1996).

Vragenlijst langdurige aandoeningen
ln de vragenlijst is een lijst met langdurige aandoeningen opgenomen, conform
de Íormulering binnen de Gezondheidsenquète van het CBS.

sF36
De SF-36 (of RAND-36) is een algemene gezondheidsvragenlijst die is
opgenomen omdat het een eenvoudig en snel toe te passen instrument is ter
bepaling van de algemene gezondheidssituatie. De SF-36 bestaat uit 9 schalen,
te weten: fysiek functioneren (10 items), sociaal functioneren (2 items),
rolbeperkingen (door Íysiek probleem) (4 items), rolbeperkingen (door emotioneel
probleem) (3 items), mentale gezondheid (5 items) , vitaliteit (4 items), pijn (2
items), algemene gezondheidsbeleving (5 items) en gezondheidsverandering (1

item). Uit Nederlands onderzoek (Van der Zee & Sandeman, 1993) is gebleken
dat het instrument over voldoende psychometrische kwaliteiten beschikt. Ook
treedt er voldoende spreiding op in de schaalscores binnen een gezonde
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populatie. De SF-36 blijkt ook in staat te zijn om te discrimineren tussen
personen met zeer beperkte problemen met hun gezondheid en lijkt daarom met

name ook geschikt voor onderzoek binnen gezonde bevolkingsgroepen. De

interne consistentie is hoog en de test-hertest correlaties na intervallen van

respectievelijk 2 en 6 maanden zijn bevredigend voor een instrument dat

gevoelig dient te zijn voor Íluctuaties in de gezondheidstoestand. De SF-36 lijkt

daarmee een betrouwbare, valide en gevoelige maat voor de algemene
gezondheid te zijn, die is aan te bevelen voor onderzoek waarin snel een beeld

van diverse gezondheidsdimensies dient te worden verkregen (Aaronson et al,

1 998).

Korte vermoeidheidsvragenliist
Vermoeidheid is een veel voorkomend verschijnsel in de algemene bevolking.

Verschillende epidemiologische onderzoeken wijzen op een hoge prevalentie van

vermoeidheid in de algemene bevolking. ln de huisarts praktijk staan

vermoeidheidsklachten zelÍs op de derde plaats in de lijst met veel voorkomende
gezondheidsklachten (Lewis, 1992; Lamberts, 1991). Toch kan vermoeidheid ook

een symptoom zijn van achterliggende somatische aandoeningen, psychologisch

disfunctioneren oÍ blootstelling aan bepaalde stressoren en omgevingsÍactoren.

Om die reden is in het gezondheidsonderzoek de Korte Vermoeidheids

Vragenlijst (KVV) opgenomen. De KVV bestaat uit 4 vragen met een 7-

puntsschaal, die na hercodering een gecombineerde score voor vermoeidheid

oplevert met een waarde tussen de 4 en 28. Een hoge score wijst daarbij op een

hogere vermoeidheidsscore. Voor de vergelijking van de uitkomsten zijn

Nederlandse reÍerentiegegevens beschikbaar van zowel de algemene bevolking

van gezonde volwassenen als van militairen in kazerne en op oefening (Alberts

et. al, 1997). Daarnaast maken vragen over vermoeidheid ook onderdeel uit van

in de vragenlijst opgenomen algemene gezondheidsvragenlijsten, zoals de

VOEG.

Ervaren gezondheid
Deze indicator voor gezondheid is een veelgebruikte maat voor de beschrijving

van de gezondheid en vormt een afspiegeling van de eigen beleving van de

lichamelijke en psychische oÍ psychosociale gesteldheid van een persoon. De

bruikbaarheid van deze subjectieve indicator is groot, doordai de belangrijkste

determinant van deze indicator de objectieve lichamelijke gezondheid is (zoals

uitgedrukt in chronische aandoeningen, lichamelijke klachten, beperkingen,

fitheid en arbeidsongeschiktheid) (Tijhuis, 1998). ln de Gezondheidsenquëte van

het CBS wordt de ervaren gezondheid op twee momenten bepaald, te weten de

gezondheid op het moment van invullen van de enquete en de gezondheid 5 jaar

eerder (Van Sonsbeek, 1996). Ten behoeve van het UnproÍor-onderzoek zijn

hieraan 3 vragen toegevoegd naar de gezondheid voorafgaand, tijdens en na

aÍloop van uitzending.
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Cognitieve belemmeringen
om inzicht te krijgen in mogelijke cognitieve belemmeringen is gebruik gemaakt
van de schaal Cognitie uit de TAAQOl-vragenlijst. De TAAQOL is een generiek
instrument voor het meten van de Kwaliteit van leven (KVL) bij mensen van 15
jaar en ouder (Fekkes et al, 1997). De Cognitie-schaat uit de TAAQOL richt zich
met name op cognitieve belemmeringen, zoals moeite hebben met aandachtig
luisteren of moeite hebben met geconcentreerd nadenken. De schaal bestaat uit
vier items die betrekking hebben op luisteren, onthouden, nadenken en aÍdwalen.
over deze items is vervolgens de schaalscore berekend voor cognitieve
belemmeringen.

Ze!Í-inventarisatiel ijst PTSS
Uit onderzoek zijn inmiddels voldoende aanwijzingen om te kunnen constateren
dat een deel van de militairen die zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden het
risico loopt op het ontwikkelen van PTSS (Bramsen et al, '1997). Aangezien deze
PTSS-symptomen gevolgen kunnen hebben voor de ervaren gezondheid en het
klachtenpatroon, is onderzocht of PTSS-gerelateerde symptomen voorkomen in
de onderzoeksgroep. De risicoÍactoren voor PTSS werden daadoe met behulp
van de Zelf-inventarisatie-vragenlijst van Hovens geïnventariseerd.

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn items of schalen in de vragenlijst
opgenomen om inzicht te krijgen in luchtwegaandoeningen, allergie en
overgevoel igheidsklachten.

ln onderstaande twee schema's staan kern-variabelen voor de analyses
weergegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar:
o de uitkomstparameters : de huidige gezondheid (1A) en de gezondheid in de

afgelopen jaren (18)
r de expositieparameters of benaderingen daarvan (2)
r factoren die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen 1) en 2) , te weten

achtergrondvariabelen (leeftijd, geslacht, beroepsstatus, rang/stand,
opleidingsniveau ed.) en overige potentieelverstorende factoren (o.a. roken,
PTSS{actoren, allergische constitutie) (3)
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Tabel 3.2.1 Kernvariabelen Gezondheid

1A) Gezondheid in de laatste tijd

Gezondheidsproblemen

- oordeel over eigen gezondheid laatste tijd

- SF-36 (9 schalen)

- CBs-lijst langdurige aandoeningen, inclusieÍ contact huisarts en specialist

- VOEG (item- en schaalniveau)

- vragen luchtwegaandoeningen

- vermoeidheid (KVV,1997)

- cognitieve belemmeringen (TAAQOL)

- huidige gezondheidsklachten gerelateerd aan verblijf Bosnië

- lijst 32 gezondheidsklachten aÍgelopen tijd

- ziekteverzuim (frequentie en aantal dagen)

- verandering in klachtenpatroon sinds verblijf Bosnié

Gebruik van de gezondheidszorg

- gebruik gezondheidszorg (huisarts, specialist, ziekenhuis, bedrijfsarts, psychosociaal)

- medicijngebruik (op voorschriÍt arts en eigen initiatieÍ)

- contacthulpverlenersvoorBosnië-gerelateerdeklachten

1B) Gezondheid in de afgelopen jaren

Gezondheidsproblemen
- oordeel over eigen gezondheid (4 meetmomenten)

- VoEc-klachten aanwezig voor vertrek naar Bosnië

- GezondheidsklachtentijdensverblilfBosnië

- schatting aantal personen met gezondheidsklachten

- door arts in Bosnië vastgestelde gezondheidsproblemen

- lilst 32 gezondheidsklachten gemeien op 5 momenten

- afname lichaamsgewicht als gevolg maagdarmstoornissen

- negatieve veranderingen na thuiskomst

- (eigen oordeel en oordeel sociale omgeving)

- problemen na thuiskomst, vanwege:

- Íunctioneren vanwege lichamelijke en psychische klachten

Gebruik gezondheidszorg direct na verblijÍ in Bosnië

- gebruik van de gezondheidszorg in 1995

- gebruik gezondheidszorg (huisafts, specialist, ziekenhuis, bedrijfsarts, psychosociaal)

- contact hulpverlener in Bosnié (medisch/ psychosociaal)

- vervroegdeterugkeervanwegegezondheidsklachten
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Tabel 3.2.2 Kernvariabelen Expositie en achtergrondvariabelen

2. Mogelijke Expositie-parameters
- duur van het verblijf in Lukavac/Bosnië

- gemiddeld aantal uren in buitenlucht op compound

- periode van verblijf in Lukavac (rotatie)

- winter- versus zomerseizoen tijdens verblijÍ (stoken)

- locatie van werk- en slaapverblijÍ op compound Lukavac

- mate van Íysiek belastende arbeid

- uituoerenvan'vuilwerk'(o.a.schoonmaakoperatie)

- uitvoeren van werk met oÍ aan gemotoriseerde voertuigen

- contact met diverse stoffen (olieproducten, uitlaatgassen, roet,

schoonmaakmiddelen, insecticiden etc)

- hinder (binnenmilieu en buitenmilieu)

- ervaren effect van veranderingen in expositie

- indicatie meest verontreinigde plaatsen op compound

- consumptie drinkwater en effecten (op maagdarmstelsel)

- mening betrokkene over oorzaken van klachten

- teken-beten

3. Achtergrondvariabelen en conÍounders
leeftijd

beroepsstatus tijdens verblijÍ Bosnië

Íunctierang (uitvoerend, onderoÍficier, officier)

opleidingsniveau

deelname aan andere uitzendingen

huidige arbeidssituatie

PTSS- score en traumatische ervaringen

gezondheidstoestand voor vertrek Bosnië

rookgedrag (huidig en tijdens verblijÍ in Bosnië)

oordeel over eigen leefstill

oordeel over milieuverontreiniging in Nederland en Bosnië

bekendheid met publiciteit Lukavac

moment van leggen van relatie met Bosnië

op oordeel hulpverlener over eventuele relatie met Bosnië

mening over risico van gezondheidsklachten door milieu

oordeel over voorbereidingen Bosnië

vertrouwen in nazorg DeÍensie
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Organisatie en werkwiize
De steekproeftrekking, het versturen van de vragenlijsten naar de geselecteerde

doelgroepen en de respons-registratie werd uitgevoerd door het bureau Sociaal
Medische Aangelegenheden van de KL onder leiding van Maj.J.Giesberts.
De vragenlijst werd verzonden óet een begeleidende brieÍ, waarin een toelichting
werd gegeven op het onderzoek (bijlage l). Na invulling konden de vragenlijsten

door de respondenten rechtstreeks worden toegestuurd aan TNO Preventie en

Gezondheid (TNO-PG). TNO-PG heeÍt uit oogpunt van onafhankelijkheid en

anonimiteit geen informatie op individueel niveau uit deze vragenlijsten verstrekt

aan Defensie. Om te voorkomen dat mensen via DeÍensie ten onrechte een

reminder zouden ontvangen, werd daarom aan iedereen verzocht om een kort

antwoordformulier te retourneren aan Defensie (bijlage l).

Op dit antwoordformulier kon aangegeven worden of men bereid was om deel
te nemen aan het onderzoek. lndien men niet wilde deelnemen, werd tevens
verzocht om aan te geven wat hiervoor de belangrijkste redenen waren. Deze

groep is vervolgens niet meer benaderd. Een deel van deze groep stelde er wel

prijs op om na afronding van het onderzoek een samenvatting van de resultaten
te krijgen. Mensen die naar Lukavac waren uitgezonden en die tevens aangaven
momenteel nog gezondheidsklachten te hebben die zij in verband brachten met

hun verblijf in Bosnië, konden het antwoordformulier ook gebruiken om aan te
geven oÍ zij wilden deelnemen aan een individueel medisch onderzoek.

Reminder
De reminders (zie bijlage l) zijn door DeÍensie alleen toegestuurd aan mensen

die geen antwoordformulier hebben geretourneerd. ln de reminder werd

nogmaals gewezen op het belang van deelname, ook indien de betrokkene geen

gezondheidsklachten had. Hiermee is getracht om de kans op selectieve respons

in beide onderzoeksgroepen te minimaliseren.

Tweede reminder met vragenliist en non-responsformulier
De groep die niet heeÍt gereageerd op de reminder heeÍt nogmaals een

vragenlijst toegestuurd gekregen, met het verzoek tot deelname. Tevens werd

bij de tweede reminder een non-responsÍormulier bijgevoegd (zie bijlage l).
Mensen die niet wilden participeren werd verzocht om in ieder geval wel het non-

responsformulier op te sturen naar TNO-PG. Om eventuele aarzelingen bij de

doelgroep over de vertrouwelijkheid van de gegevens weg te nemen, werd op

deze tweede vragenlijst en het non-responsÍormulier geen uniek
registratienummer meer vermeld. De inÍormatie die van de non-respons-groep
werd verkregen is vervolgens apad geanalyseerd.
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3.3 Analyse Vragenlijst-onderzoek

De analyse van de gegevens uit het vragenlijstonderzoek vond plaats in een
aantal stappen.
Allereerst wordt een beschrijving gegeven van kenmerkende karakteristieken van
de Lukavac-populatie en beide controle-groepen, met name van de in schema
3.2 genoemde achtergrondvariabelen en potentiële verstorende variabelen
(confounders). Vervolgens wordt beschreven wat de aard, de intensiteit en het
beloop is (geweest)van de gezondheidsklachten die tijdens of na uitzending zijn
ontstaan. De gezondheidsklachten worden daarbij uitgesplitst naar de
belangrijkste demografische karakteristieken, zoals deze staan beschreven in de
eerste vraagstelling. Verder wordt aandacht besteed aan gezochte medische of
psychosociale hulp, verkregen behandeling en het medicijngebruik.
Daarna zal worden getoetst of en zo ja welke verschillen er bestaan in aard,
intensiteit en beloop van klachten tussen (subgroepen uit) de Lukavac-populatie
en de reÍerentiegroepen. Daarbij zal waar mogelijk worden gecorrigeerd voor
verstorende variabelen (confounders), zoals stress, medische voorgeschiedenis
(CARA, allergie), leefstijlfactoren (o.m. roken) en sociaal-maatschappelijke
Íactoren (o.m. SES). Het onderzoeken van de verschillen tussen de Lukavac-
populatie en beide vergelijkingsgroepen zal plaatsvinden met univariate (zie §
3.3.1) en multivariate (zie § 3.3.2) analyses.

3.3.1 Univariateanalyses

De verschillen in gezondheid en gebruik gezondheidszorg tussen militairen uit de
Lukavac-groep enerzijds en militairen uit de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië
anderzijds. Van alle gezondheidsmaten wordt een beschrijving gegeven van de
prevalantie. Bijdichtome variabelen zijn daarnaast relatieve risico's (RR) voor het
verschil in voorkomen van gezondheidsproblemen tussen beide groepen bepaald
met 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% Bl) en significantie-niveau. De
samenhang tussen de afhankelijke variabelen en achtergrondkenmerken zijn
eveneens nagegaan door toetsing. Afhankelijk van het schaalniveau van de
variabelen is tevens getoetst met behulp van F-toetsen en T-toetsen.
De te toetsen nulhypothese (het uitgangspunt van het onderzoek) was dat er
geen significante verschillen bestaan in het voorkomen van
gezondheidsproblemen tussen de beide groepen militairen die naar Bosnië zijn
uitgezonden. ln het geval er tegelijkeftijd meer dan twee groepsgemiddelden met
elkaar worden vergeleken, is, indien daar aanleiding toe was, gebruik gemaakt
van de BonÍerroni-toets, een zogenaamde post hoc multiple comparison-toets
(Rigby, 1998). Hierbij wordt gecorrigeerd voor het Íeit dat er meerdere toetsen
tegelijkertijd worden uitgevoerd op hetzelfde databestand.
Tenslotte is aan de hand van een aantal vragen die ook zijn opgenomen in
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landelijke gezondheidsenquétes van het CBS onderzocht of er verschillen
bestaan tussen de gezondheid van de uitgezonden militairen en die van de

algemene Nederlandse beroepsbevolking. Hierbij wordt verondersteld dat de
gezondheid van de militairen die naar Bosnië zijn uitgezonden minstens even
goed is als die van een representatieve steekproef uit de mannelijke
beroepsbevolking. De resultaten ten aanzien van de univariate analyses over de
gerapporteerde gezondheid staan beschreven in hooÍdstuk 5. ln aanvulling op

de deze univariate analyses is gebruik gemaakt van segmentatie-modellering,
met behulp van de SPSS-module CHAID (Chi Square Automatic lnteraction
Detection). Met behulp van deze statistische methode is het mogelijk om inzicht

te krijgen in de beste voorspellers van de onderzochte gezondheidsproblemen
en in eventuele interactieÍactoren. Als uitkomstmaat worden de
gezondheidsparameters gehanteerd, die op basis van de univariate analyses
significant verschillen tussen de onderzoeksgroepen. Op basis hiervan kon nader
inzicht worden verkregen in potentiële risicofactoren en verstorende Íactoren.

3.3.2 Multivariate analyses
lndien de univariate analyses daartoe aanleiding gaven, is met behulp van
multivariate analyse (logistische regressie) getoetst welke factoren een
onafhankelijke risicofactor zijn voor het in verhoogde mate voorkomen van de
belangrijkste gezondheidsklachten bij de Lukavac-groep. Als afhankelijke
variabelen in het multivariate modelworden de gezondheidsklachten opgenomen
die in de eerdere analyses signiÍicant blijken te verschillen tussen de
onderzoeksgroep en de referentiegroep. Vervolgens wordt onderzocht van de
invloed van de factor standplaats was op deze uitkomstmaat, en worden aan het

model bekende risicofactoren voor de onderzochte gezondheidsklachten
toegevoegd. ln derde instantie worden ook diverse variabelen aan het model
toegevoegd, die betrekking hebben op mogelijk aan Lukavac gerelateerde
relevante exposities, met name wat betreft fysieke, chemische, microbiologische
en psychosociale belasting. Getoetst is welke invloed het toevoegen van deze
variabelen heeft op de Odds Ratio (risicomaat) voor de samenhang tussen de
gezondheidsproblemen en de standplaats tijdens uitzending. Ook is in kaart
gebracht welke andere variabelen een significante en relevante bijdrage leveren
aan het uiteindelijke model. De multivariate analyses ziin, gezien de
noodzakelijke inbreng potentiele risicofactoren alleen uitgevoerd binnen het
databestand van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR. Een nadere
toelichting op deze logistische regressie-analyse en de resultaten staat
beschreven in hooÍdstuk 8.

-17-
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Tabel 3.3 Overzicht van gehanteerde statistische termen en begrippen

Statistische term

95% betrouwbaarheids-interval

Categoriale variabele

ConÍounder oÍ verstorende

variabele

Chi-quadraat-toets

Logistische regressie-analyse

Odds Ratio

Prevalentie

ReÍerentiegroep

oÍ vergelijkingsgroep

Relatief Risico (RB)

Toelichting

Het betrouwbaarheidsinterval geeft de grenzen weer waarbinnen

de werkelijke waarde van de gehanteerde risicomaat (RR of OR)

naar alle waarschijnlijkheid ligt (crilerium meestal 95%).

Een categoriale variabele is een variabele die bestaat uit twee

of meer categorieën, zoals geslacht, opleiding of militaire rang.

ConÍounders zijn variabelen (zoals leeftijd, geslacht of militaire

rang) die het onderzoek naar de relatie tussen risicofactoren en

het voorkomen van gezondheidsproblemen kunnen verstoren,

doordat zij zowel samenhangen met de risicoÍactor als met het

gezondheidsprobleem dat wordt onderzocht.

Toets waarbij de samenhang tussen twee categoriale variabelen

wordl onderzocht.

Statistische multivariate techniek om een mogelijk verband te

onderzoeken lussen een afhankelijke variabele (aanwezigheid

van gezondheidsklacht) en meerdere onafhankelijke variabelen.

Een Odds Ratio (OR) wordt berekend als de verhouding tussen

het aantal mensen dat is blootgesteld gedeeld door het aantal

niet-blootgestelden onder degenen met een gezondheidsklacht

en het aantal blootgestelden gedeeld door het aanhl niel
blootgestelden onder degenen zonder gezondheidsklachten. Bij

een OR hoger dan 1.0 komt de gezondheidsklacht vaker voor bij

mensen die wél zijn blootgesteld aan de ondezochte risicoÍactor

dan bij mensen die niét zijn blootgesteld aan deze risicoÍactor.

Het deel van een groep mensen dat een bepaald

gezondheidsprobleem heeft (uitgedrukt in %).

Groep waarmee de uitkomsten van de groep militairen uit

Lukavac worden vergeleken. Bij het gezondheidsonderzoek

UNPROFOR zijn :twee referentiegroepen betrokken:

1. militairen uilgezonden naar Busovaca en Santici

2. algemene mannelijke Nederlandse beroepsbevolking

Het relatief risico is de kans op ziekte bij de primaire

onderzoeksgroep (Lukavac) gedeeld door de kans op ziekte bij

de referentiegroep (Bosnië). Bijeen relatief risico hoger dan 1.0

(RR>1.0) is deze kans voor de Lukavac-groep groter.

Een verschil tussen twee oÍ meer groepen wordt statistisch

signiÍicant genoemd, indien de kans dat dit verschil vefklaard

kan worden op basis van toevallige Íactoren kleiner is dan 5%.

SigniÍicant {p ..05)
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Relatie tussen Odds Ratio en Relatief Risico
Binnen het UNPROFOR-onderzoek zijn de'odds ratio'en het'relatief risico'twee
veelgehanteerde begrippen in gezondheidsonderzoek. De samenhang tussen
beide statistische maten staat weergegeven in het onderstaande schema.

Schema samenhang Íussen Relatief Risico en Odds Ratio

Formoles
RR en OR

Blootstelling
Aanwezig

Biootstelling
Aïwezig ,,,

Gezondheids- Gezondheids:
probteem probleem
aànwezig afwezig

Dc

Formule Relatief Risico: RR = (A/(A+B))/ (C/(C+D))

Formule Odds Ratio: OR = (A.D) / (B.C) oÍ (A/C)/ (B/D)

De Odds Ratio geeft een goede benadering van het relatieve risico, wanneer het

onderzoek betrekking heeÍt op een gezondheidsprobleem dat weinig Írequent
voorkomt (Bouter & Van Dongen, 1995).
Het RelatieÍ Risico (RR) wordt in hoofdstuk 5 (resultaten) gehanteerd als de maat

waarin de verschillen in gezondheid tussen de groep militairen in Lukavac en de

referentiegroep uit de rest van Bosnië wordt weergegeven.
Binnen de logistische regressie-analyses, zoals deze zijn opgenomen in

hooÍdstuk 8, worden de onderzoeksresultaten uitgedrukt in Odds Ratio's (OR).

Militairen
De omschrijving militair in de onderzoeksrapportage heeft, tenzij dat expliciet
wordt op een andere wijze wordt omschreven, betrekking op de situatie ten tiide
van uitzending naar Bosnië. Aangezien ook vele dienstplichtigen zijn uitgezonden

naar Bosnië en een deel van de toenmalige beroepsmilitairen (met name de

Beroeps Bepaalde Tijd) inmiddels niet meer bij Defensie werkzaam is, bestaat
de onderzoeksgroep momenteel nog slechts voor een gedeelte uit militairen.

Referentiegroep overig Bosnië
ln het gezondheidsonderzoek worden de resultaten van de groep militairen die
tijdens uitzending geheel oÍ gedeeltelijk hebben verbleven in Lukavac,
omschreven als de Lukavac-groep. De resultaten worden vergeleken met die uit

twee andere standplaatsen in Bosniè, Busovaca en Santici. Deze groep wordt
beschreven met de overig Bosnië-groep en met Bosnié in tabellen.
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4 Respons, non-respons en kenmerken populatie

4.1 lnleiding

ln paragraaf 4.2 wordt de respons op het vragenlijstonderzoek weergegeven. ln
paragraaf 4.3 wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het non-respons-
onderzoek. Daarna wordt een overzicht gegeven van de achtergrondkenmerken
van de deelnemers en niet-deelnemers aan het onderzoek. ln paragraaÍ 4.5
wordt tenslotte een samenvattend overzicht gegeven.

4.2 Respons

Alle mensen die benaderd zijn ten behoeve van de korte inventarisatie door
DeÍensie in het voorjaar van 1997 met het verzoek tot deelname aan het
vragenlijstonderzoek. Ook de groep die in het voorjaar van 1997 niet heeÍt
gereageerd op de eerste inventariserende vragenlijst van DeÍensie (20%) is

benaderd met het verzoek tot deelname aan het gezondheidsonderzoek. In totaal
betrof dit 1204 personen. Daarnaast werden 918 mensen aangeschreven die in
dezelfde periode in Busovaca of Santici waren gestationeerd met het verzoek tot
deelname aan het vragenlijstonderzoek. De totale doelgroep van het onderzoek
bestond daarmee uil2122 personen.

Er zijn in totaal 1288 vragenlijsten binnengekomen die konden worden gebruikt
voor de analyses, hetgeen neerkomt op een respons van in 61 procent. De

respons onder de Lukavac-groep (63%) was 5% hoger dan de respons onder de

overige Bosnië-groep (58%).

Van de in eerste instantie verstuurde vragenlijsten werden er 30 geretourneerd
als onbestelbaar. Na de initiële respons op de vragenlijst heeft de reminder een
extra respons opgeleverd van 131 vragenlijsten die met de reminder waren
verzonden (10% totale respons). Ook is na de tweede reminder nog een aantal
in de eerste uitnodigingsronde verstuurde vragenlijsten geretourneerd, zodat het
totale efÍect van het inlassen van een tweede ronde meer dan 10% extra respons

heeft opgeleverd. Op de tweede reminder hebben meer mensen uit de controle-
groep (71 personen) gereageerd dan uit Lukavac (60 personen) en relatief vaker
personen met een betere gezondheid.
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Plaats van uitzending
Ruim de helft van de onderzoeksgroep (56%) geeÍt aan voor kortere of langere
tijd in Lukavac gestationeerd te zijn geweest. Ruim de helÍt van deze groep is
gedurende het grootste deelvan de uitzending (5 maanden of langer) in Lukavac
gebleven. Een niet onaanzienlijk deel van de uitgenodigde Lukavac-populatie
(17%) blijkt echter niet meer dan 2 maanden en soms niet oÍ slechts zeer kort in
Lukavac gestationeerd te zijn geweest. Naar Busovaca en Santici is 32"/" van de
onderzoeksgroep uitgezonden. Tenslotte is ongeveer 13Y" van de
onderzoekspopulatie ook gedurende langere of kortere tijd gestationeerd
geweest op andere plaatsen in Bosnië. De meest voorkomende overige locaties
daarbij waren Srebrenica (65 personen), Split (20 personen) en Potocari (17
personen).

Na analyse van de duur van de stationering op verschillende standplaatsen in
Bosnië is besloten om 64 geretourneerde vragenlijsten buiten de analyses te
houden. De reden daarvoor is dat de betrokken militairen minder dan 1 maand
Íeitelijk in Lukavac zijn geweest of omdat zij zijn aangeschreven als deelnemer
aan de vergelijkingsgroep uit Santici oÍ Busovaca, maar desondanks toch in
Lukavac gestationeerd zijn geweest. De uiteindelijke analyses zijn daarom
uitgevoerd op een databestand van 1224 personen.

4,3 Non-respons onderzoek

ledereen die niet bereid oÍ in staat was om deel te nemen aan het
vragenlijstonderzoek en/oÍ medisch onderzoek, werd verzocht om een kort non-
participatie{ormulier in te vullen (zie bijlage l). Op deze wijze werd van een deel
van de non-respondenten informatie verkregen over de reden voor om niet mee
te doen aan het onderzoek, een globale indruk van hun gezondheidssituatie en
enige achtergrondkenmerken, waaronder leeftijd. rang, type dienstverband en
huidige beroepsstatus. De non-respons-Íormuleren zijn gebruikt voor een
inventarisatie van het voorkomen van de aan Bosnië gerelateerde
gezondheidsklachten onder de non-respondenten van het vragenlijst-onderzoek
en voor het beoordelen van verschillen in achtergrondkenmerken van de
onderzoeksgroepen. Op basis van de non-responsanalyse is beoordeeld in

hoeverre de onderzoeksresultaten representatieÍ zijn voor de gehele
onderzoekspopulatie.

Redenen voor non-participatie
Bij Defensie zijn naar aanleiding van de uitnodiging en de eerste reminder 64
antwoordÍormulieren binnengekomen van mensen die aangaven niet mee te
willen doen aan het onderzoek (30 Lukavac-groep, 34 overige Bosnië-groep).
Daarnaast heeft de tweede reminder 97 reacties opgeleverd van mensen die een
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non-responsÍormulier rechtstreeks naar TNO hebben toegestuurd. Ook daarin
werden enige aanvullende vragen gesteld over gezondheid en
achtergrondkenmerken. ln totaal is daarom van 161 mensen (67 uit Lukavac, 92
controle) informatie verkregen over de reden van non-respons.

Tabel 4.3 Overzicht van redenen om niet deelte nemen aan onderzoek

Reden om niet deelte nemen
(meerdere antwoorden mogelijk)
geen gezondheidsproblemen

vragenlijst te lang (vaak in combinatie met 1)

geen tijd / mogelijkheid om vragenlijst in te vullen

twijfels aan anonimiteit of onafhankelijkheid

onderzoek had eerder moeten plaatsvinden

alvaker meegedaan met onderzoek van Defensie

Bo§nië
(n=92)

58Y"

23o/"

19%

13%

11"/"

§u/o

Lukavac
(n=6{,.

58%

13%
ao/t/o

13%

13%

19%

Van beide groepen gaf ruim de helÍt (58%) aan niet mee te doen omdat zij geen
gezondheidsproblemen hebben. Van de groep uit overig Bosnië gaÍ daarbij23%
aan dat de omvang van de vragenlijst mee heeÍt gespeeld bij het besluit om niet
deel te nemen. Dat was met name het geval indien men geen
gezondheidsproblemen had. ln de groep uit Lukavac werd dit argument minder
vaak (13%) genoemd. Ook tijdgebrek werd wat vaker genoemd door de groep
uit Bosnië (19%) dan de groep uit Lukavac (7"/"). Daarentegen gaf de groep uit
Lukavac wat vaker aan aÍ te zien van deelname, omdat men al eerder had
meegedaan aan onderzoek van DeÍensie (19% versus 9%). Andere gebruikte
argumenten waren de twijÍels aan de anonimiteit oÍ de onafhankelijkheid van het
onderzoek (13% in beide groepen) en kritiek op het Íeit dat hel onderzoek pas zo
lang na terugkeer werd uitgevoerd (13% Lukavac versus 1 1% overig Bosnië).
Op basis van de resultaten van het non-respons onderzoek kan daarom worden
geconcludeerd worden dat er wel enige, doch geen grote verschillen tussen
beide groepen bestaan wat betreft de redenen om niet aan het
vragenlijstonderzoek mee te doen.
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4.4 Achtergrondkenmerken van de onderzoekspopulatie

ln deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de karakteristieken van en
verschillen tussen beide onderzoeksgroepen. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, peloton, rang en type
dienstverband.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het UNPROFOR-onderzoek
bedroeg 30 jaar, met een leeÍtijdsrange van 18 tot 56 jaar. Ten tijde van
uitzending lag de leeftijd nog 2-3 jaar lager. De leeftijdsopbouw van de groep
militairen bleek daarbij zeer scheef verdeeld te zijn in vergelijking met de
algemene (beroeps)bevolking. De deelname van een groot aantal
dienstplichtigen en jonge beroepsmilitairen leidde tot een gemiddeld veel lagere
leeÍtijd dan binnen de algemene beroepsbevolking.

Ongeveer 65% van de onderzoekspopulatie was ten tijde van het
vragenlijstonderzoek jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeÍtijd binnen de
Lukavac-groep lag met 3'1 jaar bijna twee jaar boven de gemiddelde leeftijd in de
overige Bosnië-groep (29 jaar), hetgeen significant verschilt (p <.001).

Geslacht
De overgrote meerderheid van de onderzoeksgroep bestond uit mannen (97%).
Aangezien het aantalvrouwen binnen de onderzoeksgroep dientengevolge zeer
klein was (n=38), is bij de analyses in het gezondheidsonderzoek geen

onderscheid gemaakt naar geslacht.

Opleidingsniveau
Qua opleidingsniveau is de groep respondenten als volgt verdeeld: bijna 40% van
de groep is relatief laag opgeleid (lagere school, LBO, MAVO, MULO), een even
grote groep heeft een middelbare beroepsopleiding oÍ een HAVO/I/WO opleiding
afgerond en 16% heeft een HBO oÍ academische opleiding (overige opleidingen
7"/").

Rang
De meerderheid van de gehele onderzoeksgroep (61%) Íunctioneerde in Bosnië
in de rang van soldaaV marechaussee derde klasse (41o/o) oÍ
korporaal/marechaussee 1el2e klasse (20%). Bijna een kwarl (24%) van de
militairen had een functie in de rang van onderoÍÍicier en'15% had een
oÍf iciersÍunctie.
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Figuur 4.3.1 Overzicht rang naar locatie standplaats

WBosnte

! Lukavac

ln de Lukavac-groep zijn militairen in de laagste militaire rang (soldaat) duidelijk
ondervertegenwoordigd en de hogere rangen oververtegenwoordigd in
vergelijking met de militairen uit de overig-Bosnië-groep (p<0.01).
ln de volgende hoofdstukken zal nader aandacht worden besteed aan de vraag
of de geconstateerde verschillen tussen beide groepen in leeftijd en rang
gerelateerd zijn aan eventuele verschillen in gezondheid en blootstelling tussen
beide onderzoeksgroepen.

Samenhang leeftiid en militaire rang
Binnen de gehele onderzoekspopulatie blijkt een zeer sterk verband te bestaan
tussen leeftijd en militaire rang. Binnen de onderzoekspopulatie bestaat een sterk
verband tussen rang en leeftijd. Onderofficieren een oÍÍicieren zijn gemiddeld
beduidend ouder dan manschappen. ln de gehele onderzoekspopulatie bedraagt
de gemiddelde leeÍtijd van officieren 42 jaar (SD=3.4; en die van onderoÍÍicieren
37 jaar (SD=7.0). Manschappen (militairen in de rang van soldaat, korporaal e.d.)
hebben een gemiddelde leeftijd van 25 jaar (SD=2.3).

ln onderstaande grafiek staat voor beide onderzoeksgroepen de samenhang
tussen leeÍtijd en rang weergeven.
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Grafiek 4.3.2 Verband tussen rang en leeftijd naar locatie
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Zoals uit de 9S%-betrouwbaarheidsintervallen in bovenstaande Íiguur valt op te
maken, verschilt de gemiddelde leeÍtijd binnen een bepaalde rang nauwelijks
tussen beide onderzoeksgroepen. Alleen binnen de groep militairen in de rang
van korporaal, ligt de gemiddelde leeftijd binnen de Lukavac-groep iets hoger dan
binnen de groep uit overig Bosnië. De reden voor de wat hogere gemiddelde
leeftijd binnen Lukavac kan dus verklaard worden uit het Íeit dat militairen uit de
Lukavac-groep gemiddeld vaker in een hogere functierang zitten dan de
militairen uit de overig Bosnië-groep.

Dienstverband tijdens het verbliif in Bosnië
Tijdens de vredesmissie in Bosnië was 49% van de onderzoeksgroep
uitgezonden als dienstplichtige en 51% van de groep was werkzaam als
beroepsmilitai:34o/o als Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT) en 17"/" als Beroeps
Bepaalde Tijd (BBT). Aangezien ongeveer 90% van de soldaten binnen de
onderzoekspopulatie uit dienstplichtigen bestond en een bijna even groot
percentage van de ofÍicieren uit beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd, zijn de
geconstateerde verschillen in rang tussen beide onderzoeksgroepen eveneens
zichtbaar bij uitsplitsing naar het type dienstverband.

ln tabel 4.3.3 wordt het de beroepsstatus van beide groepen met elkaar
vergeleken. Het aandeelvan dienstplichtigen in de Lukavac-groep is beduidend
kleiner dan in de overig Bosnië-groep (respectievelijk 39% en 65%; p <.001). Het
grotere aantal Beroeps Bepaalde Tijd in Lukavac heeft geresulteerd in een groter
aandeel personen in de functie van korporaal. Ook het aandeel van
beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd (BOT) en officieren was in Lukavac groter.
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Tabel4.3.3 Soort dienstverband tijdens het verblijf in Bosnië
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Huidige Arbeidspositie
Bijna de helll (47%) van alle deelnemers aan het onderzoek was ook op het
moment van invullen van de vragenlijst nog werkzaam bij Defensie, waarvan
16% als Beroeps Bepaalde Tijd en 32/" als Beroeps Onbepaalde Tijd. ln
onderstaande tabel staat de huidige arbeidspositie weergegeven van de
deelnemers aan het gezondheidsonderzoek UNPROFOR.

Tabel 4.3.4. Huidige arbeidspositie naar locatie

Tffi Lr.*avac

.*:.:,,:....l,i. ,,''..::,.!;;'':::.lrl'llll"llrl.,rll.il.l;*,:'::llll.(n*1ffilll..''. (n=713)

Beroeps Onbepaalde Tijd

:r:rlr::.l:ri:ti:::,,. 
§.§$11.,.,...,_.

0.770

,1..,lirii:li;iii:::l:l;r.:rr'§$( ;,,

Ruim 40% van de deelnemers, met name de groep die als dienstplichtig militair
is uitgezonden naar Bosnië, heeft momenteel een baan buiten Defensie. Een
kleine deelvan de voormalig militairen (13%) neemt momenteel niet deelaan het
arbeidsproces. Deze groep studeert nog, is werkzoekend, arbeidsongeschikt of
is inmiddels met pensioen.

Studie
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Bij uitsplitsing naar locatie (zie tabel 4.3.4\ kan worden geconstateerd dat binnen
de Lukavac-groep een groter aandeel momenteel nog in dienst is als
beroepsmilitai (52'/") dan binnen de groep uit overig Bosnië (41%).
Zoals hierboven reeds werd vermeld, was dit verschil eveneens ten tijde van
uitzending naar Bosnië aanwezig.

ln onderstaande paragraaf over het gehouden non-respons-onderzoek wordt
besproken oÍ de geconstateerde verschillen in ondermeer leeÍtijd en rang tussen
beide onderzoeksgroepen een indicatie zou kunnen zijn voor selectieve respons
tussen beide onderzoeksgroepen.

Dienstverband en rang in non-respons groep
Van de groep, die niet in Lukavac gestationeerd geweest is, was 68%
dienstplichtig ten tijde van uitzending naar Bosnië, 11 % was beroepsmilitair voor
bepaalde lijd en 17"/" was beroepsmilitair voor onbepaalde tijd. Ruim de helft (56

"/o) van deze groep is soldaat geweest, 23"/" korporaal en 17"/" onderofÍicier. Voor
de groep, die wel in Lukavac gestationeerd geweest is, was 47% dienstplichtig,
27 "/" beroepsmilitair voor bepaalde tijd en 27"/" beroepsmilitair voor onbepaalde
lijd.40% van deze groep was ten tijde van het verblijf in Bosnië soldaat, 40% was

korporaal en 20"/" was onderofficier. Geconcludeerd kan worden dat beide
groepen niet significant verschillen qua dienstverband of rang.

Gezondheidsklachten & gezondheidstoestand
Ongeveer 80 % van de mensen die deel uitmaken van de non-respons-groep (87
o/o vàrt de controle-groep en 79 "/" van de Lukavac-groep) geeft aan nooit
gezondheidsklachten te hebben gehad die ze zelÍ in verband hebben gebracht
met hun verblijf in Bosnië. Van de groep die wel eens gezondheidsklachten

aangeeft, heeÍt 50 % hiervan minder dan 1 tot 3 keer per maand hinder. Van de
groep, die niet in Lukavac gestationeerd geweest is beoordeelt niemand de
gezondheidstoestand van de laatste tijd als onvoldoende. Bijna de helÍt (49 %)
van de groep beoordeelt de eigen gezondheid met 7.5 of meer.
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4.5 Samenvatting respons en non-respons

ln onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven van de
respons en non-respons binnen het Lukavac Onderzoek. ln totaal is van bijna
70"/" van de onderzoeksgroep (69% Lukavac, 68/" referentie) enige informatie
verkregen. Zoals uit de tabel valt af te leiden wordt de enigszins hogere respons
van de groep die in Lukavac was gestationeerd getalsmatig gecompenseerd door
een wat hogere non-respons-deelname uit de vergelijkingsgroep uit overig
Bosnië.

Tabel 4.5 Respons en non-respons in het vragenlijstonderzoek

Benaderd

-29-

Groep

Lukavac 1204

Overig Bosnië 918

Totaal 2122

Respons Non-Hespons Reactie
aantal (%) aantal (o/o) totaal

759 (63%) 67 (6/") 69%

529 (58%) 92 (10o/") 68%

1288 (61%) 159 (7"/") 68%

Er bestaan geen duidelijke verschillen in non-respons tussen beide groepen wat
betreft redenen om niet aan het vragenlijstonderzoek mee te doen, gezondheid
en militaire status tijdens uitzending. ln beide groepen geeft het merendeel aan
niet mee te doen aan het onderzoek omdat zij geen gezondheidsklachten
hebben. Alleen het argumenl tijdgebrek verschilde significant verschil tussen
beide groepen.

Samenvattend is er geen reden om aan te nemen dat er duidelijke selectieve
vefiekening in de respons is opgetreden tussen beide onderzoeksgroepen. Wel
wordt uit de non-respons-analyse duidelijk dat een substantieel gedeelte van de
groep die niet heeft deelgenomen aan het onderzoek (bijna 60%) niet deelneemt
aan het onderzoek omdat ze geen gezondheidsklachten hebben. ln hoofdstuk 5
wordt besproken of de niet-deelnemers in dat opzicht afwijken van de groep die
wel heeft deelgenomen aan het onderzoek.
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5 Resultaten analyses gezondheidsproblemen

5.1 lnleiding

ln dit hoofdstuk wordt de gezondheidstoestand van de militairen uit Lukavac,
Santici en Busovaca beschreven. Gezien het grote aantal variabelen dat is
geanalyseerd ter beantwoording van de vraagstellingen, worden de resultaten
geclusterd per onderwerp weergegeven. Allereerst wordt per cluster een
overzicht gegeven van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Daarbij
wordt univariaat getoetst of er significante verschillen bestaan tussen de groep
die in Lukavac was gestationeerd en de referentiegroep uit overig Bosnië (die

bestaat uit militairen gestationeerd in Santici en Busovaca).
Het gaat in dit hooÍdstuk om een feitelijke beschrijving van het voorkomen van
klachten in beide groepen, zonder correctie voor mogelijke verstorende
variabelen zoals leeftijd, rang oÍ andere Íactoren die de gevonden uitslagen
kunnen beïnvloeden. Daarop zal in hoofdstuk 7 en 8 nader worden ingegaan.

Voor een aantal in de vragenlijsten opgenomen gezondheidsindicatoren zijn
levens externe referentiecijfers beschikbaar, zodat ook vergelijkingen met de
algemene bevolking konden worden gemaakt. Dat is het geval voor de vragenlijst
over ervaren gezondheid (VOEG), de lijst met chronische ziekten en
aandoeningen, de SF-36, medicijngebruik en contact met hulpverleners in de
gezondheidszorg. Aangezien de leeftijdsopbouw en geslachtsopbouw in de
militaire onderzoekspopulatie duidelijk afwijkt van die in de algemene bevolking,
is hiervoor in de vergelijkingen met de algemene bevolking gecorrigeerd.

Toelichting bij tabellen
De tabellen in dit hoofdstuk zijn steeds op dezelÍde manier opgezet. Eerst wordt
aangegeven door hoeveelpersonen in de totale onderzoeksgroep melding wordt
gemaakt van een bepaald gezondheidsprobleem of medicijngebruik.
ln de volgende kolommen staan de prevalenties weergegeven (uitgedrukt als %
mensen dat een bepaald gezondheidsprobleem of een bepaald medicijn gebruikt
heeft). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar de gehele onderzoeksgroep
(in tabel: UNPROFOR), de groep aÍkomstig uit Lukavac (in tabel: Lukavac) en de
groep afkomstig uit overig Bosnië (in tabel: Bosnië).
Daarnaast staat het relatief risico weergegeven met het bijbehorende 95%
betrouwbaarheidsinterval en de p-waarde. Het relatieÍ risico betreft de kans op
de aanwezigheid van een gezondheidsprobleem in de Lukavac-groep gedeeld
door de kans in de overig Bosnië-groep. Een relatieÍ risico van '1.5 impliceert dat
de kans op de aanwezigheid van een bepaald gezondheidsprobleem in de
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Lukavac-groep anderhalÍ keer zo groot is als die in de vergelijkingsgroep.
lndien het betrouwbaarheidsinterval als geheel boven of onder de waarde 1.0 ligt,
wil dat zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat het gevonden verschil op toeval
berust: het verschil is dan significant. ln de laatste kolom van de tabellen (p) staat
vermeld hoe significant het verschil is. Een signiÍicantie van .01 impliceert dat de
kans dat het gevonden verschil op toeval berust kleiner is dan 1%.
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5.2 Vragenlijst over ervaren gezondheid (VOEG)

De VOEG is een in Nederland veel gehanteerde vragenlijst met vragen over de
ervaren gezondheid. ln de onderstaande tabel (5.2) zijn de bevindingen uit de
VOEG-lijst opgenomen.

Tabel 5.2 Vragenlijst Ervaren Gezondheid: prevalenties en relatief risico

UNPROFOR

,,, (n=1224)

Aantal Yo

Geregeld las! hoesten, ' 232 2A%

Hartkloppingen 128 11o/o

Maag nogal eens van streek 203 17o/o

Vaak niesbuien 202 17o/o

Neus regelmatig verstopt 494 37o/o

Nogal eens benauwd 124 11'/o

Nogat eens prikkende neus 164 14o/o

Last slapeloosheid 192 177o

Pijn in botten en spieren 169 14o/o

Nogaleens rugpijn 268 23o/o

Nogal eens pijn borststreek 1 10 9o/o

Vaak gevoel moeheid 409 34%

Nogal eens last hooÍdpijn 248 21o/o

Nogal eens maagklachten 169 14'/o

Nogal eens duizelig '105 9Yo

Weleens tintelingen 171 15%

Vaak opgewonden 166 14%

Te mager 71 6%

Te dik 237 20To

Nogal eens lusteloos 329 28%

Last reumatiek 6 1%

Nogal eens pijn maagstreek 105 9o/o

Vaak zenuwachtig 192 11Yo

Gauwer moe dan normaal 359 30o/o

Gauw geprikkeld 276 23o/o

Toelichting: - p<.05; r- p <.01; *** p <.001

-.).)-

Lukavac Bosnië

(n=713) {n=511)

RelatieÍ Risico

Lukavac-Bosnië

RR 95%Cl p

1.6 1.3'2.1 , ***

1.3 0.9-1.9 n.s.

1.6 1.2-2.1 ***

1.3 1.0-1.8 *

1.4 1.2-1 .7 ***

1.8 1.2-2.6 **

2.0 1.4-2.7 **r

1.6 1.2-2.1 **

1.6 1.2-2.2 **

1.1 0.9-1.4 n.s.

1.4 0.9-2.0 n.s.

'1 .5 1 .3- 1 .8 ***

1.9 1.5-2.A ***

2.2 1.6-3.1 **t

1.9 1,3-2.9 **

1.4 1.1-1.9 *

1.2 0.9-1.7 n.s.

0.9 0.6- 1 .4 n.s.

1.1 0.9-1.4 n.s.

1.3 1.0-1.5 *

1.8 1.2-2.7

1.5 1.1-2.2

1.6 1,3-1.9

1",4 1.1-1.7

o/
/o

24o/o

12%

21Yo

19%
loo/*a lo

13%

'18ïo

19%

1:,7.%

24%

11%

40%

26Y'

19%

11ïo

17%

15o/.

6o/o

21o/o

30%

0o/o

11%

,,!307o

36o/o

26'/o

o/
/o

15%

Qo/^

13o/o

14%

307o

7Yo

9o/o

137o

11o/o

21%

'8o/o

26%

14%

8%

6%

12%

12%
ao/llo

19%

24o/o

1%

67o

97o

23%

19%
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Zoals uit tabel 5.2 blijkt, heeft de groep uit Lukavac signiÍicant vaker klachten op
de meeste items uit de VOEG-lijst gerappofteerd dan de groep uit overig Bosnië.
De gezondheidsklacht met het hoogste relatieve risico betreÍl maagklachten
(RR=2.2; 95% Bl=1.6-3.1; p<.001). De meest voorkomende gezondheidsklacht
uit de VOEG-lijst betreft bovenste luchtwegklachten in de vorm van een
regelmatig verstopte neus. Deze klacht wordt binnen de Lukavac-groep mel42"/"
significant vaker gerapporteerd dan binnen de overige Bosnië-groep (30%)
(RR=1 .4;95"/" Bl=1.2-1.7; p<.001). Een groot verschil tussen beide groepen
bestaat eveneens ten aanzien van klachten van de onderste luchtwegen. Bijna
een kwart van militairen uit de Lukavac-groep (24%) geeft aan geregeld last te
hebben van hoesten; bij de militairen uit de overig Bosnië-groep ligt dit
percentage op 14/" (RR=1.6; 95% Bl=1.3-2.1; p<.001). Ook klachten over
benauwdheid komen binnen Lukavac bijna twee keer zo vaak voor als binnen de
vergelijkingsgroep uit overig Bosnië (respectievelijk 13% enTo/o) (RR=1.8; 95%
8l=1.2-2.6; p<.01). Ook vermoeidheid werd veel gerapporteerd door de
UNPROFOR-militairen. Bijna een kwart van de groep uit overig Bosnië (260/")
geeft aan zich gauwer moe te voelen dan men normaal acht. Bij militairen uit de
Lukavac-groep komt dit met 36% nog aanmerkelijk meer voor (RR=1.6; 95%
Bl=1.3-1.9; p<.001). Tevens rapporteert de Lukavac-groep vaker hoofdpijn,
duizeligheid en huidklachten.

Gemiddeld aantal VOEG-klachten
Per persoon is eveneens het totaal aantal VOEG-klachten berekend. Het
gemiddeld aantal VOEG-klachten in de Lukavac-populatie bedraagt 4.7 klachten
per persoon. ln de vergelijkingsgroep uit Bosnië ligt het gemiddeld aantal
klachten met 3.2 per persoon signiÍicant lager. Het gemiddeld aantal VOEG-
klachten voor mannen in de algemene bevolking bedraagt 3.0. Wanneer een
onderscheid wordt gemaakt naar leeÍtijd, ligt het gemiddeld aantal VOEG-
klachten voor volwassen mannen onder de 25 jaar op 2.8 en voor mannen van
25-44 jaar op gemiddeld 3.4 (CBS, 1997). Dit impliceert dat de score op de
VOEG-lijst binnen de groep uit Lukavac niet alleen negatief afwijkt van de
vergelijkingsgroep uit overig Bosnië, maar tevens van de algemene mannelijke
bevolking.

Verschillen naar rang en militaire eenheid
Binnen de overig Bosnië-groep onderscheiden de militaire rangen zich niet in het
gemiddeld aantal klachten. Binnen de Lukavac-groep bestaat wel een signiÍicant
verschil naar rang: oÍÍicieren hebben gemiddeld minder klachten (2.8) dan
militairen met een lagere rang. Het klachtenpatroon van de officieren uit de
Lukavac-groep is daardoor vergelijkbaar met dat van de militairen uit de overig
Bosnië-groep. Binnen de rangen lager dan officier rapporteert de Lukavac-groep
aanzienlijk meer klachten. Korporaals uit Lukavac hebben met gemiddeld 5.6
klachten per persoon op de VOEG-lijst de meeste gezondheidsproblemen.
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Verder is onderzocht in hoeverre de klachten tussen de diverse pelotons
verschilden. Er bestonden geen statistisch significante verschillen in VOEG-score
naar soort peloton, hetgeen gold voor beide groepen. Wel komen binnen de
Lukavac-groep meer VOEG-klachten voor bij de herstelpelotons (gemiddeld 5.0
klachten), het veruoerspeloton (gemiddeld 5.3 klachten) en het keukenpersoneel
(gemiddeld 6.4 klachten), maar dit verschil is niet statistisch significant door de
kleine aantallen.

Verschillen naar type dienstverband
De score op de VOEG-vragenlijst wordt beïnvloed door het type dienstverband.
Militairen met een dienstverband voor bepaalde tijd (BBT) vermelden signiÍicant
vaker gezondheidsproblemen op de VOEG-vragenlijst dan Beroeps Onbepaalde
Tijd. Het verschil met dienstplichtigen, die op de meeste vragen een intermediaire
positie innemen, is niet signiÍicant.

VOEG-klachten voor vertrek naar Bosnië
lndien mensen klachten aangaven op onderdelen van de VOEG-vragenlijst, werd
eveneens geïnÍormeerd of deze klachten ook al bestonden voor het vefirek naar
Bosnië. Gemiddeld was voor het verblijf in Bosnië minder dan één van de
gerapporteerde gezondheidsklachten reeds aanwezig. Dit gemiddeld aantal
klachten voor het vertrek naar Bosnië verschilde niet tussen de Lukavac- en
overig-Bosnië-groep.

Vergelijking met de algemene bevolking
De resultaten van de VOEG-vragenlijst zijn vergeleken met de resultaten van een
subpopulatie uit de landelijke gezondheidsenquète van het CBS. Dit betrof de
algemene mannelijke volwassen beroepsbevolking (onder de 60 jaar). lndien de
gezondheidsklachten die zijn opgenomen in de VOEG sterk gerelateerd zijn aan
leeftijd, is gestratificeerd op leeftijd, omdat de leeftijdsopbouw van de militairen
binnen het UNPROFOR-onderzoek sterk afwijkt van de leeftijdsopbouw van de
algemene (werkende) bevolking. Hieronder wordt alleen ingegaan op
gezondheidsklachten die binnen Lukavac vaker voorkomen dan binnen de
vergelijkingsgroep uit Bosnië.

De prevalentie van de gezondheidsklachten uit de VOEG binnen de
beroepsbevolking is in grote lijnen vergelijkbaar met die binnen de
referentiegroep uit Bosnië. Klachten over geregeld hoesten worden door de
algemene beroepsbevolking met 14o/" even vaak gerapporteerd als door de
groep militairen uit overig Bosnië. De prevalentie van de gerapporteerde
hoestklachten binnen de Lukavac-populatie ligt met 24/" dus niet alleen
significant boven die van de groep uit overig Bosnië, doch eveneens boven die
in de algemene bevolking.
Hetzelfde geldt voor klachten over een regelmatig verstopte neus. Deze worden
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door de Lukavac-groep signiÍicant vaker gerapporteerd dan door zowel de overig
Bosnië-groep (30%) als door de algemene beroepsbevolking (25"/"bij de groep
onder de 30 jaar, 20'/" bij 30-60 jarigen). Ook ten aanzien van de andere
gezondheidsklachten (geregeld benauwd voelen, prikkende neus, vaak hooÍdpijn

en regelmatig maagklachten) is het percentage klachten binnen de algemene
beroepsbevolking in grote lijn vergelijkbaar met dat van de groep militairen uit
overig Bosnië en daarmee tevens significant lager dan binnen de groep militairen
uit Lukavac.
Klachten over duizeligheid komen in de algemene bevolking minder vaak (3%)

voor dan binnen beide groepen militairen (6% in de overig Bosnië-groep en '1 1%

in de Lukavac-groep). Met name vermoeidheidsklachten komen binnen de
gehele militaire onderzoekspopulatie vaker voor dan binnen de algemene
mannelijke beroepsbevolking. Van de algemene mannelijke beroepsbevolking
voell12"/" zich gauwer moe dan men zelÍ normaal acht. Bij jongeren onder de 30
jaar komt dit minder vaak voor (9%) dan bij ouderen (13"/"). De prevalentie van

deze vermoeidheidsklachten binnen beide militaire onderzoeksgroepen ligt
duidelijk hoger met respectievelijk23% (overig Bosnië-groep) en 36% (Lukavac-
groep).

5.3 Algemene gezondheid (SF-36)

lnleiding
ln de vragenlijst is als indicator voor de algemene gezondheidsituatie de SF-36
(of RAND-36) opgenomen. Zoals in hooÍdstuk 2 is besproken bestaat deze
vragenlijst uit 8 schalen die gezamenlijk een goede indicatie geven van de
algemene gezondheid en de daaraan gerelateerde kwaliteit van leven.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de schalen gezamenlijk 41o/o van de
variantie verklaren voor het aantal chronische aandoeningen, 34"/" voor het

aantal aandoeningen waarvoor een ads geraadpleegd is en 29o/o voor het aantal
chronische aandoeningen waarvoor medicatie wordt gebruikt (Van der Zee et al,

1993). Aangezien gezondheid normaal gesproken duidelijk samenhangt met
leeÍtijd, valt dat ook terug te vinden in de schaalscores van met name de Íysieke
schalen en de algemene gezondheidsbeleving:jongeren scoren daarop normaal
gesproken beter dan ouderen. Ook vertonen deze schalen een samenhang met
sociaal-economische status: hogere opleidingsgroepen scoren hoger op deze
schalen, hetgeen duidt op een betere gezondheid. Gezien de invloed van leeÍtijd

op de gezondheid en de scheve leeÍtijdsverdeling zijn de analyses zo uitgevoerd
dat een onderscheid naar leeftijd gemaakt kan worden. Bij deze analyses zijn

zowel interne vergelijkingen gemaakt (vergelijking van beide militaire groepen)
als externe (vergelijking met de algemene bevolking).
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Verschillen naar leeÍtijd binnen beide groepen militairen
Beide militaire onderzoeksgroepen zijn onderverdeeld in een jongere groep
(onder 30 jaar) en een oudere groep (30 jaar en ouder). Met behulp van oneway
ANOVA werd getoetst in hoeverre er verschillen bestonden tussen de beide
groepen militairen enerzijds en beide leeftijdsgroepen anderzijds. Binnen de
groep uit Lukavac scoren de jongere militairen (< 30 jaar) signiÍicant minder goed

dan de oudere militairen op de schalen Algemene gezondheidsbeleving (p=.OOS),

Mentale gezondheid (p=.00t) en Vitaliteit (p=.OOO). De overige schalen
verschillen niet significant. Binnen de groep uit overig Bosniè bestaan geen
signiÍicante verschillen tussen oudere en jongere militairen.

Verschillen tussen beide onderzoeksgroepen
Gezien deze leeftijdsgerelateerde verschillen is bij de vergelijking tussen beide
onderzoeksgroepen eveneens gestratificeerd naar leeÍtijd. Bij de militairen tussen
de 30 en 60 jaar ligt de score binnen de Lukavac-groep gemiddeld iets lager dan
binnen de overig Bosnië-groep, doch deze verschillen zijn voor geen van de SF-
36 schalen significant. Ook voor de groep jonge militairen (onder 30 jaar) zijn de
verschillen tussen beide groepen onderzocht. De schaalscores van beide
groepen, met F-toets (Anova) en p-waarde staan in tabel 5.3.1. vermeld.

Tabel5.3.1 SF-36: verschillen tussen jongeren in Lukavac en overig Bosnié

SF-36: verschillen tussen Lukavac overig Bosnië Verschil
jongeren (<30 iaafl uit {< 30 jaar) (< 30 jaar) Lukavac t.o.v.

Lukavac en overig Bosnië (n=429) (n=373) overig Bosnië

SCHAAL Gemiddelde(SD) Gemiddelde(SD) F{oets (p)

Fysiek Íunctioneren 92.1 (14.7) 94.3 (13.9) 4.6 ( ns)

Fysieke rolbeperking 82.0 (31.9) 89.3 (26.4) 12.1 (--.)

Algemene Gezondheidsbeleving 67.6 (21.9) 77.2 (19.1) 43.2 (...)

Vitaliteit 64.4 (20.6) 70.5 (18.2) 19.4 (--.)

Sociaal Functioneren 84.5 (20.4) S9,6 (18.7) 13.3 C..)

Sociale Rolbeperking 86.3 (30.9) 91.0 (25.1) 5.5 ( -)

Mentale Gezondheid 76.9 (16.4) 80.6 (14.6) 11.5 (.--)

Toelichting:- p<.05;.. p <,01;.** p <.001

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de scores tussen beide onderzoeksgroepen
binnen de jongste groep militairen (en dus eveneens tussen de militairen uit
beide locaties in de lagere rangen) significant van elkaar verschillen op alle
subschalen van de SF-36 met uitzondering van de schaal Fysiek functioneren.
Binnen Lukavac ligt de score op de onderzochte SF-36 schalen systematisch
lager dan binnen de groep uit overig Bosniè.
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Score op SF-36 in vergelijking met de algemene bevolking
Vervolgens is onderzocht in hoeverre de gemiddelde waarden op de
gezondheidsschalen afwijken van de normgegevens in de algemene bevolking.
Daarbij is getoetst of er verschillen bestaan tussen de groepen in Bosnië en een
vergelijkbare groep uit de algemene bevolking.

Zoals uit de hiervoor beschreven analyses is gebleken, zitten de belangrijkste
verschillen in de jongste leeftijdsgroep. Om die reden is bij de vergelijking met de
algemene bevolking eveneens gestratiÍiceerd op leeftijd. Voor deze vergelijking
werd gebruik gemaakt van de gegevens van de subgroep groep jonge mannen
uit het Nederlandse referentiebestand van de SF-36 (Aaronson et al, 1998). De
schaalwaarden van deze reÍerentiegroep staan weergegeven in onderstaande
tabel, samen met de schaalwaarden van beide groepen militairen.

Tabel 5.3.2 Vergelijking SF-36 schaalwaarden van jongeren uit de twee
militaire groepen met jonge mannen uit de algemene bevolking.

SF-36 Schaalwaarden

Lukavac en overig Bosnië

versus landelijke reÍerentie

Fysiek Íunctioneren

Fysieke rolbeperking

Algemene Gezondheidsbeleving

Vitaliteit

Sociaal Functioneren

Sociale Rolbeperking

Mentale Gezondheid

Lukavac
(< 30 iaa0

(n=429)

Gemiddelde(SD)

e2.1(14.7)

82.0 (31.e)

67.6 (21.e)

64.4 (20.6)

84.5 (20.4)

86.3 (s0.e)

76.9 (16.4)

overig Bosnië
(< 30 iaal)

(n=3zg)

Gemiddelde(SD)

e4.3 (13.e)

Be 3 (26.4)

77.2 (1e.1)

70 5 (18.2)

89.6 (18.7)

e1 0 (25.1)

s0.6 (14.6)

Nationaal(1)
(<30 jaar)

(n=130)

Gemiddelde(SD)

e6.0 ( 7.8)

8s.0 (23.1)

81.1 (16.7)

74.3 (14.3)

e0.4 (18.0)

89.2 (25.7)

82.0 (13.7)

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

(1) Bron: Aaronson et al, 1998

ln de laatste kolom van de tabel is de schaalscore met standaarddeviatie
opgenomen van de subpopulatie van jonge mannen onder de 30 jaar (n=130) uit
het normbestand van de SF-36 wat betreft de algemene Nederlandse bevolking
(Aaronson, 1998). Na vergelijking van deze normscores met de scores van de
jongste groep militairen uit Lukavac, kan worden geconcludeerd dat de jongste
groep uit Lukavac op schalen van de SF-36 over het geheel genomen minder
goed scoorl dan de normgroep van jonge mannen uit de algemene bevolking. De
groep jonge militalren uit overig Bosnië heeÍt score die vergelijkbaar is aan de
normpopulatie, uitgezonderd over de schalen Algemene gezondheidsbeleving en
Vitaliteit. Op deze schalen ligt de score binnen de groep uit overig Bosnië wat
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lager dan die binnen de algemene jonge mannelijke bevolking (P <.05).
De beschreven verschillen blijken zich met name toe te splitsen op de jongste

leeftijdsgroep in de gemiddeld lage militaire rangen. De scores van de oudere
militairen in de gemiddeld hogere militaire rangen liggen over het geheel
genomen op een vergelijkbaar oÍ wat hoger niveau dan de scores binnen de

algemene bevolking.

Conclusies SF-36
Uit de analyse van de schalen van de SF-36, die een betrouwbare indicatie
geven van de algemene gezondheid, kan worden geconcludeerd dat met name
de jongste groep uit Lukavac (de groep met de gemiddeld laagste rang) een

significant minder goede score heeft voor de ervaren huidige gezondheid dan de

overige groepen.
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5.4 Langdurige aandoeningen

ln de vragenlijst is een gestandaardiseerde lijst met langdurige aandoeningen
opgenomen. Een overzicht van de verschillen in het voorkomen van langdurige
aandoeningen in het aÍgelopen jaar staat weergegeven in tabel 5.3. Naast de
percentages per onderzoeksgroep staat het relatieÍ risico vermeld met het
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval en het signiÍicantieniveau. Enkele
aandoeningen kwamen zo weinig voor dat het niet zinvol oÍ mogelijk was om het
relatief risico te berekenen (in tabel: -).

Tabel5.3 Zieken en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden

Langdurige Aandoeningen UNPROFOR Lukavac Bosnië Relatief Risico
in het aÍgelopen jaar (n=12241 (n=713) (n=511) Lukavac-Bosnië

Aantal % % % RR 95% Cl p

Langdurige aandoening 246 21% 27% 13% 2.0 1.5-2.6 i**

Astma, CARA, chr.bronchitis 46 4% 5% 3Yo 1.7 0.9-3.1 n.s.

Ontsteking (voorhooÍds)holte 175 16% 19% 11o/o 1.7 1.3-2.3 i*t

Maagzweer 19 2o/o 2% 2% 1.0 0.4-2.5 n.s.

Ernstige hartkwaalof infarct 4 }Yo O% O%

Hoge bloeddruk 55 5% 6% 4% 1.4 0.8-2.4 n.s.

Ernstige darmstoornissen 48 4% 5% 3% 1.5 0.8-2.6 n.s.

Leverziekte oÍ levercirrhose 1 0% 0% 0%

Nierstenen 9 1o/o 1% O%

Chronische blaasontsteking 2 0% 0% 0%

Schildklierafwijking 3 0% O% O%

Langdurige rugaandoening 66 6o/o 7% 5% 1.3 0,8-2.0 n.s.

Artrose (knie, heup, hand) 4g 4% 5o/o 3% 1,5 0.8-2,8 n.s.

Gewrichtsontsteking 18 2% 2% 1% 1.4 0.5-3.8 n.s.

Epilepsie 1 O% Oo/o O%

Migraine 98 9% 11% 6% 2.0 1.3-3.1 **

Duizeligheid met vallen 22 2o/o g% 1% 3.3 1,1-9.6 *

Kanker 2 0% 0o/o 0o/o

Ernstige huidziekte 35 3% 4% 2o/o 2.9 1.3-6.6 *t

Toelichting: * p<.05; ** p ,.01; *** p <.001

Van de groep uit Lukavac gaÍ ruim een kwart (27"/") aan ten tijde van het invullen
van de vragenlijst (eind 1997) last te hebben van één of meerdere ziekten,
aandoeningen oÍ handicaps. Dit percentage is twee keer zo hoog als binnen de
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overig Bosnië-groep, waarvan 13"/" een ziekte, aandoening of handicap
rapporteerde (RR=2.0; Bl=1 .5-2.6).

Uit tabel 5.3 blijkt dat een aanzienlijk aantal langdurige aandoeningen, zoals
hartkwalen, leveraandoeningen, blaasontsteking, schildklieraÍwijkingen, epilepsie

en kanker, heel zelden voorkomen binnen de totale onderzoeksgroep. Deze
aandoeningen verschillen niet tussen beide groepen militairen.
Wel werden in de Lukavac-groep in het afgelopen jaar de onderstaande
gezondheidsklachten statistisch significant vaker vermeld:

r ontsteking van de neusbijholte, kaakholte oÍ voorhooÍdsholte;

r migraine oÍ ernstige hooÍdpijn;

r duizeligheid;
r ernstige huidaandoeningen.

Ook CARA en darmstoornissen werden door de groep uit Lukavac vaker
gerapporteerd dan in de groep uit overig Bosnië. De groep uit Lukavac heeÍt in

het aÍgelopen jaar 70"/" vaker last gehad van CARA, astma oÍ chronische
bronchitis dan de groep uit overig Bosniè. Dit verschil is echter door de relatieÍ
kleine aantallen niet statistisch signiÍicant (RR=1 .7; 95"/" Bl=0.9-3.1). Ook
darmstoornissen komen in de Lukavac-groep 50% vaker voor dan in de overig
Bosnië-groep. Dit verschil is echter eveneens niet statistisch signiÍicant (RR=1.5;

95% Bl=0.8-2.6).

Vergelijking met de algemene manneliike beroepsbevolking
ln vergelijking met de algemene mannelijke beroepsbevolking komen binnen de

UNPROFOR-populatie meer ontstekingen van de neus- voorhoofds- en/oÍ
kaakholtes en migraine voor. De verschillen bestaan ten opzichte van beide
groepen militairen, maar zijn groter ten opzichte van de Lukavac-groep. Het

voorkomen van ernstige huidziekten, ernstige darmstoornissen en duizeligheid
binnen de algemene beroepsbevolking ligt met name lager dan binnen de

Lukavac-groep. Binnen de algemene bevolking hebben jongeren een hogere
(betere) score op de meeste schalen dan ouderen. Uit analyse van de gegevens

van het Nederlandse reÍerentiebestand van de SF-36 bleek dat jongeren in de

algemene bevolking op alle schalen met uitzondering van vitaliteit en sociaal

functioneren signiÍicant beter scoren dan ouderen. Dit patroon bleek niet terug

te vinden in de UNPROFOR-populatie. Ten dele valt dit te verklaren door

verschillen in sociaal-economische status en f unctierang binnen de

onderzoekspopulatie, aangezien deze Íactoren binnen de militaire populatie sterk
gecorreleerd zijn aan leeftijd. Dit is echter een onvoldoende verklaring voor de

relatief lage scores bij de jonge militairen uit Lukavac, aangezien dit patroon niet

werd teruggevonden bij de jongste leeftijdsgroep uit overig Bosnië.
De jongste groep uit Lukavac bleek niet alleen te verschillen van de

referentiegroepen van militairen uit overig Bosnië, maar eveneens van een in

leeÍtijd vergelijkbare reÍerentiegroep uit de algemene Nederlandse bevolking.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat in deze univariate analyses nog niet is
gecorrigeerd voor sociaal-economische status. Aangezien de militaire
reÍerentiegroep uit overig Bosnië maar weinig verschilt met de externe
referentiegroep uit de Nederlandse bevolking, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat
sociaal-economische factoren van groot belang zijn bij de verklaring van de
gevonden verschillen.

5.5 Beroep op de gezondheidszorg

De mate waarin mensen een beroep doen op de gezondheidszorg wordt
beschouwd als een bruikbare indicator van de gezondheid. Om die reden zijn in
de vragenlijst van het UNPROFOR-onderzoek diverse vragen opgenomen over
het Íeitelijke gebruik van de gezondheidszorg, zowel over het jaar voorafgaand
aan het onderzoek (1997) als over het jaar na terugkomst uit Bosnië (1995-
1996). Ten behoeve van de vergelijking is de militaire en burgerhulpverlening
onder één noemer gebracht. Het gebruik van de hulpverlening in het afgelopen
jaar staat samengeval in onderstaande tabel 5.5.1.

Het relatieve risico voor verschillen tussen beide onderzoeksgroepen in het
gebruik van de gezondheidszorg staat met betrouwbaarheidsintervallen
weergegeven in de laatste kolommen van de tabel. ln de laatste kolom staat
aangegeven of het gevonden verschil statistisch significant is.

Tabel 5.5.1: Prevalentie en verschillen in gebruik gezondheidzorg in 1997

Gebruik Gezondheidszorg UNPROFOR Lukavac Bosnië RelatieÍ Risico
in 1997 ln=12241 (n=713) (n=511) Lukavac-Bosnië

Aantal o/o % % RR 95% Bl p

Huisarts of militair arts 662 57% 61 % 50% 1 .2 1 .1-1 .4 *t*

Bedrijfsarts 146 13o/o 15% 11% 1.4 1.0-1.9 *

Psychosociaal hulpverlener 148 13% 16% 10% 't .6 1 .2-2.2 **

Medisch specialist 303 26% 29% 22% 1.3 1.1-1.6 **

Ziekenhuisopname 83 7% 7% 8o/o 0.9 0.6-1.3 Í1.s.

Toelichting: - p<.05; ** p <.01; *** p <.001
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Uit bovenstaande tabelvalt op te maken dat de groep uit Lukavac het aÍgelopen
jaar een significant groter beroep heeÍt gedaan op de gezondheidszorg en

overige hulpverlening dan de vergelijkingsgroep uit Bosniè. De groep uit Lukavac
deed in het afgelopen jaar ongeveer 20"/" vaker een beroep op de huisarts (oÍ

militair arts voor beroepsmilitairen), 30% vaker op een medisch specialist, 40%
vaker op de bedrijÍsarts en 60% vaker op psychosociale hulpverlening. Alleen de

opname in het ziekenhuis verschilt niet significant tussen beide groepen.

Het grotere beroep op psychosociale hulpverlening door Lukavac-gangers werd
ook gevonden door de Afdeling lndividuele Hulpverlening van de Koninklijke
Landmacht. Deze is op basis van het nazorg-bestand nagegaan hoe groot de

hulpvraag uit de doelgroep van het UNPROFOR-onderzoek is geweest. Van de

Lukavac-groep binnen het nazorg-bestand is ongeveer 16% door het AIH

verwezen of al in behandeling ten opzichte van ongeveer 8% uit Busovaca en 6%

uit Santici (notitie AlH, 1998). Het gerapporteerde gebruik van gezondheidszorg

in het jaar na terugkomst uit Bosnië ligt (met uitzondering van psychosociale

hulpverlening) wat lager dan het gebruik in het afgelopen jaar (tabel 5.5.2).

Tabel 5.5.2: Prevalentie en verschillen in gebruik gezondheidzorg in 1995

Gebruiki UNPROFOR

Gàzondheidszorg in 1995 {n=12241

Aantal Yo

Huisarts of milÍtair arts 539 48'/" 52%

Lukavac Bosnië Relatief Risico

(n=713) (n=511) Lukavac-Bosnië

% RR 95%Bl p

43% 1.2 1.1-1.4 **

7o/o 1.1 0.7-1 .7 n.s.

12o/o 1.4 1.0-1.9 *

ot/ó

Bedrijfsarts

Psychosociale hulp

Medisch specialist

ltel(ennurs0pname

Toelichting: . p<.05; ** p <.01;*r*

78 7o/o 8%"

158 14% 16%

233 21o/" 23% 19% 1.2 0.9-1.5 n.s.

69 6o/o 7% 5o/o 1.3 0.8-2.2 n.s.

p <.001

Het huisarlsbezoek in Lukavac ligt in het jaar na terugkomst, evenals in 1997,

ongeveer 2Oo/"hoger dan in overig Bosnië (p..01). Ook psychosociale hulp en

specialistenbezoek komt respectievelijk ongeveer 20"/" en 407o vaker voor
binnen de Lukavac-groep in het jaar na terugkomst. Het specialistenbezoek
verschilt alleen in het afgelopen jaar significant van dat in de overtg Bosnië-
groep. Ook op de andere soorten van hulpverlening is door de Lukavac-groep
significant vaker een beroep gedaan dan door de overig-Bosnië-groep. De
gerapporleerde ziekenhuisopnames in het jaar na terugkomst verschillen echter
niet tussen beide groepen. Uit de bovenstaande tabellen kan worden
geconcludeerd dat het gerapporteerde gebruik van de gezondheidszorg in 1997

over het algemeen wat groter was dan in het jaar direct na terugkomst uit Bosnië.

Er moet mee rekening worden gehouden dat herinneringsefÍecten mede
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de vermelde verschillen. Ondanks de
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lagere prevalentie van het gebruik van de gezondheidszorg in 199S, is het
patroon van het hulpgebruik vergelijkbaar met dat in het afgelopen jaar. Op alle
vormen van hulpverlening, met uitzondering van ziekenhuisopnames heeÍt de
Lukavac-groep vaker een beroep gedaan dan de overig Bosnië-groep.

5.6 Medicijngebruik

De inventarisatie van het medicijngebruik is gebaseerd op een algemene
vragenlijst naar medicijngebruik die ook door het CBS wordt gebruikt in de
landelijke gezondheidsenquète (CBS, 1 997).

Moment van gebruik voorgeschreven medicijnen
Van alle militairen uit Lukavac gal 14/" aan in de afgelopen 2 weken medicijnen
te hebben ingenomen op voorschrift van een arts, in vergelijking met 12% in de
groep uit overig Bosnië (niet signiÍicant verschillend).
Ook op de vraag of men ooiÍ medicatie had ingenomen op voorschriÍt van een
arts in verband werd niet verschillend beantwoord. Wel was er een verschil in het
moment waarop dergelijke medicatie voor het laatst werd ingenomen. ln de
Lukavac-groep was dit met gemiddeld 13 maanden minder lang geleden dan in
de overig Bosnië-groep (17 maanden geleden; F=6.60; p=.01).

Voorgeschreven medicatie gerelateerd aan verblijÍ Bosnië
Op de vraag of men ooit medicijnen voorgeschreven heeft gekregen voor
gezondheidsproblemen die naar de mening van betrokkene zijn gerelateerd aan
het verblijf in Bosnië werd duidelijk verschillend geantwoord door beide groepen.
ln de Lukavac-groep werd deze vraag bevestigend beantwoord door 22/" van de
onderzoeksgroep, terwijl dat percentage in de overig-Bosnië-groep met '1 1% de
helft lager lag (RR=2.0; 95% Cl = 1.4-2.6; p <.001). Ook werden deze medicijnen
binnen Lukavac gemiddeld minder lang geleden voor het laatst voorgeschreven
dan daarbuiten (respectievelijk gemiddeld 11 en 18 maanden geleden; F=9.6; P
..0'1).

Soorten medicatie
ln de vragenlijst is een onderscheid gemaakt naar diverse soorten medicatie op
voorschrift van een arts enerzijds en zelÍmedicatie anderzijds.
Bij de vragen over zelfmedicatie is de reguliere terugvraagtermijn korter, namelijk
2 weken. De reden daarvoor is dat medicatie op voorschrift van een arts vaker
betrekking heeft op ernstiger gezondheidsklachten. Hierover kan ook over een
langere termijn betrouwbare informatie ingewonnen worden.
Bij medicatie op voorschrift van een arts gaat het om medicijnen die in de
afgelopen 12 maanden zijn voorgeschreven.
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Zelfmedicatie
Een overzicht van de mate waarin medicijnen op eigen initiatief werden gebruikt
en de verschillen tussen beide groepen staat weergegeven in tabel 5.6.2.

Tabel5.6.2. Prevalentie en verschillen in zelfmedicatie (atgelopen 2 weken)

Zellmedicatie in de

AÍgelopen 2 weken

Medicatie piin en koorts

Medicatie hoest, keel,

verkoudheid en griep

Versterkende middelen

Medicijnen hart, vaten,

bloeddruk

Laxeermiddelen

Medicatie maag & darmen

Slaap- en

UNPROFOH Lukavac
(n=12241 (n=713)

aantal o/o %

369 30% 31

164 13'/o 1670

150 1270 1370

4 07o 0%

61%
30 3o/o

20 2Yo

1ïo

2%

2o/"

Bosnië Relatief Risico
(n=511) Lukavac-Bosnië

% RR 95%Bl p

29 1.1 0.9-1.3 n.s.

10Yo 1.5 1.1-2.1

12o/o 1.1 0.8-1.4 n.s.

jYo

}Yo

3% 0.9 0.5-1.9 n.s.

2Yo 1.1 0.4-2.6 n.s.

40/o 1 .8 1 .1 -3.0

3o/o 1.0 0.5-2.0 n.s.

kalmeringsmiddelen

Homeopatische middelen 66 5ïo 7Yo

Overige middelen g4 g% 3%

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

Door de militairen uit de Lukavac-groep werden in de twee weken vooraÍgaand
aan het invullen van de vragenlijst significant vaker op eigen initiatief medicijnen
gebruikt tegen hoest, verkoudheid, griep en/of keelklachten dan door de
militairen uit overig Bosnië (RR=1.5; 95% Bl=1.1-2.1; p<.01).Ook
homeopathische medicatie werd binnen de Lukavac-groep vaker gebruikt dan
daarbuiten (RR=1 .8;95"/" Bl= 1.1-3.0; p<.05). Verder waren er geen signiÍicante
verschillen in zelfmedicatie tussen beide groepen.

Doo r a rts voo rgesch reve n med ic ij ne n
Het gebruik van in de afgelopen 12 maanden door een arts voorgeschreven
medicatie verschilde niet significant tussen beide groepen. Dat gold onder meer
voor versterkende middelen (vitaminen en mineralen), medicijnen tegen
aandoeningen van hart- en bloedvaten, huid, reuma, astma, suikerziekte en voor
plaspillen, laxeermiddelen en slaap- oÍ kalmeringsmiddelen.

Wel schreven artsen in het afgelopen jaar aan de groep uit Lukavac ongeveer
anderhalf keer zo vaak medicijnen voor tegen hoest, verkoudheid, griep en/of
keelpijn. Dit verschil is echter, in tegenstelling tot het vergelijkbare verschil bij
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zelÍmedicatie, niet significant (RR=1 .5;95"/" Bl=0.9-2.3). Dit geldt eveneens voor
voorgeschreven medicatie voor aandoeningen aan het maagdarmstelsel. Dat
werd vaker voorgeschreven aan de militairen uit Lukavac, maar het verschil is,

gezien het relatieÍ kleine aantal personen, niet significant (RR=1 .7; 95"/" Bl=0.6-
4.9; n.s.). Ook antibiotica en overige, niet gespecificeerde medicijnen zijn vaker,
doch niet signiÍicant vaker, voorgeschreven aan de groep uit Lukavac. ln

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillen in

voorgeschreven medicijnen.

Tabel 5.6.3 Door een arts voorgeschreven medicijnen in het afgelopen jaar

Door arl§, voorgeschrcven

Mediciinen in laaiste iaar

Mediéàtie pijn en koorts

Medicatie hoest, keelpijn,

Verkoudheid, griep etc.

Versïerkende medieatie

Hart- en vaatziekten

Plaspillen

Laxeermiddelen

Medicatie maag & darmen

Slaap en kalmeringsmiddelen

Antibiotica

Medicatie huidaandoening

Medicatie gewrichtspijnen

Medicatie allergie

Medicatieraslma

Medicatie suikerziekte

Medicatie ogen

Overige medicatie

Lukavac Bosnië HelatieÍ Risico, ,

(n=713) (n=511) Lukavac-Bosnië

% % RR 95%Bl p

10% 11% 0.9 0.7-1.3 n.s.

8% 5% 1.5 0.9-2.3 n.s.

1% 1o/o, -

1% 1o/o

07o 0o/o

0o/o 0o/o

2% 1% 1.7 0.6-4.9 n.s.

0% 0%

'3o/o 21o 1.5 0.7-9.2 n.s.

4ïo 4o/o 1.1 0.6-2.0 n.s.

0o/o O%

4% 57o 0.8 0.5-1.4 n.s.

1o/o 1o/o

0% 0%

1ïo 17o 1.6 0.5-5.2 n.s.

2% 1% 2.9 0.8-10 n.s.

UNPROFOR

{nr'|224)

Aantal %

127 1470

82 7%

11 1o/o

I 17o

1 ...,,,,Ou/o

2 07o

17 1Yo

30%
31 3o/o

49 4%

5 Aïo

53 4%

I 1o/o

10%
' 13 1o/o

15 1%
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5.7 Onderste luchtwegklachten

Hoewel in de eerdere paragraÍen luchtwegklachten aan bod zijn gekomen binnen

de samengestelde gezondheidsindicatoren zoals de VOEG en medicijngebruik,
zijn daarnaast in de vragenlijst ook een aantal specifieke vragen opgenomen

over het voorkomen van luchtwegklachten. De resultaten daarvan worden in deze

paragraaÍ besproken.

Langdurige luchtwegklachten in de afgelopen twee iaar
Als indicator voor chronische onderste luchtwegklachten is gevraagd oÍ men
gedurende de laatste twee jaar wel eens 3 maanden achter elkaar vrijwel

dagelijks heeft gehoest. Deze vraag is door 16% van de gehele groep

UNPROFOR-militairen bevestigend beantwoord. Daarbij is sprake van een

signiÍicant verschiltussen de groep uit Lukavac (19%) en die uit overig Bosnië
(12%); (RR=1 .7;95"/"Bl=1.2-2.2; p < .001).

Binnen de totale groep met chronische hoestklachten is door tweederde

aangegeven dat men hierbij ook vrijwel dagelijks slijm moest ophoesten. De

prevalentie daarvan ligt in de Lukavac-groep hoger (72"/",len opzichte van 59%
in de overige Bosnië-groep), maar dit verschil is vanwege de groepsgrootte niet

significant bij tweezijdig toetsen (p=.Og).

lndien het gecombineerde criterium (minstens 3 maanden aaneengesloten
hoesten in de afgelopen 2 jaar, met daarbij het ophoesten van slijm) wordt
gehanteerd als indicator voor huidige persistente hoestklachten, dan blijken

dergelijke klachten binnen de Lukavac-groep met 14% twee keer zo vaak voor

te komen als binnen de groep uit overig Bosnië mel7"/" (RR=2.0;95% Cl=1.4-2.8;

p<.001). Tenslotte is geïnÍormeerd of ook door een arts aanvallen van

benauwdheid oÍ astma waren vastgesteld. Hoewel het percentage mensen dat

deze vraag bevestigend beantwoordde binnen de Lukavac-groep (7%) wat groter

is dan binnen de groep uit overig Bosnië (5%) is dit verschil niet signiÍicant
(RR=1 .2;95o/" Bl=0.8-1.9; n.s.).

Luchtwegklachten tiidens het verbliif in Bosnië
Behalve naar recente luchtwegklachten is tevens gevraagd naar de prevalentie

van regelmatige keelklachten gedurende het verblijÍ in Bosnië. Deze klachten zijn

gerapporteerd door ruim een kwart van de gehele onderzoeksgroep. De

prevalentie van deze klachten in de Lukavac-groep ligt met 38"/" aanzienlijk hoger

dan de 11"/"in de overig Bosnië-groep (p <.001).
Binnen de groep met regelmatige keelklachten is het regelmatig ophoesten van

slijm binnen de Lukavac-groep mel24"/" vier keer zo vaak gerapporteerd als

binnen de overig-Bosnië-groep met 6% (RR=4.0; 95o/"Bl=2.8-5.9; p<.001).

Samenhang luchtwegklachten tiidens en na Bosnië
Vervolgens is nagegaan oÍ er een samenhang bestond tussen de in Bosnië
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gerappofieerde klachten en langdurige luchtwegklachten in de aÍgelopen 2 jaar
(na terugkomst uit Bosniè). Deze samenhang was duidelijk en statistisch
significant aanwezig voor beide locaties. Voor de overig-Bosnië-groep bedroeg
het relatieÍ risico voor huidige klachten, gegeven keelklachten in Bosnië, 3.2
(95% Bl=1.9-5.2; p <.00'1). Voor de Lukavac-groep bedroeg dit relatieÍ risico 3.0
(95% Bl=2.2-4.1 ; p<.001). ln onderstaande tabel staan de bevindingen over de
prevalentie van luchtwegklachten weergegeven, inclusief het relatieve risico en
het daarbij behorende betrouwbaarheidsinterval.

Tabel 5.7.1 Huidige en vroegere luchtwegklachten: prevalentie en relatiet
risico.

Luchtwegklachten voor, na

en tijdens verblijÍ in Bosnië

Regelmatig keelklachten

in Bosnië

Zo ja, tevens ophoesten slilm

Meer dan 3 maanden hoesten

in laatste 2 jaar

ldem, met ophoeslen slijm

Diagnose astma door arts

Toelichting: - p<.05; r* p <.01; *r

5.8 Vermoeidheid

UIIPROFOR Lukavac Bosnië RelatieÍ Risico
l$=12241 {n:713) (n:511) Lukavac-Bosnië

Aantal % 7o o/o RR 95% Bl p

319 27"/, 38% 11% 3.5 2.7-4.6 ***

197 16% 24% 60/o 4.0 2.9-5.9 ***

194 16% lgo/o 12% 1.7 1.2-2.2 ***

134 11% 140/o 7% 2.0 1.4-2.9 ***

72 6% 7o/o 5% 1.2 0.8-1.9 n.s.

p <.001

ln het UNPRoFoR -onderzoek werd gebruik gemaakt van een specifieke korte
vermoeidheidsvragenlijst (KVV) om een indruk te krijgen van de omvang van de
signalen over vermoeidheid bij de onderzoekspopulatie. De KVV bestaat uit 4
vragen op een 7-puntsschaal, die na hercodering een gecombineerde score voor
vermoeidheid oplevert met een waarde tussen de 4 en 28. Een hoge score wijst
daarbij op een hogere vermoeidheid. Voor de vergelijking van de uitkomsten zijn
Nederlandse referentiecijfers beschikbaar van zowel de algemene bevolking van
gezonde volwassenen als van militairen in kazerne en op oefening (Alberts et al.,
1 997).

De gemiddelde vermoeidheidsscore van de groep uit Lukavac lag significant
hoger dan de score van de overige Bosnië-gangers (gemiddelde score van 11.7
versus 10.5; F-toets 10.7; p =.002). Eerder in hoofdstuk 5.2 werd een
vergelijkbaar patroon gevonden bij de analyse van andere gezondheidslijsten
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zoals de VOEG, waarin ook enkele vragen over vermoeidheid zijn opgenomen.
Wanneer de resultaten worden vergeleken met de externe referentiecijfers blijkt
een duidelijk verschil te bestaan tussen de militaire populatie en de
referentiegroep uil de algemene Nederlandse bevolking. Binnen de algemene
bevolking is sprake van een bovengemiddelde vermoeidheid (Poo-Pso) bij een
score van 9-14 en een hoge vermoeidheidscore bij een score van 15 of hoger.
ln vergelijking met deze referentiegroep van gezonde volwassenen blijkt de
gehele UNPROFOR-groep een gemiddeld hoge vermoeidheidsscore te hebben.
Ongeveer de helft van de groep (55% Lukavac versus 49"/" overig Bosnië) valt
binnen de criteria die zijn opgesteld voor een bovengemiddelde
vermoeidheidsscore (t.o.v. 23% in de algemene gezonde bevolking in
Nederland). Ook heeft ongeveer eenderde van de gehele onderzoeksgroep (35%
Lukavac versus 28o/o overis Bosnië) een hoge vermoeidheidsscore, vergeleken
met 10% binnen de Nederlandse bevolking.

Wanneer de uitkomsten worden vergeleken met de reÍerentiegegevens onder
andere militairen (niet uitgezonden naar Bosnië), blijken deze verschillen
grotendeels weg te vallen. ln het landelijk referentiebestand zit namelijk ook een
aantal militairen. Die militairen hebben eveneens een gemiddeld hogere
vermoeidheidsscore te hebben dan de algemene bevolking. De spreiding voor
een gemiddelde score ligt bij deze groep militairen tussen de 5 en 8. Deze
hogere score geldt met name voor de groep militairen die op oefening is
(spreiding voor gemiddelde score 7-14), maar ook de groep militairen binnen de
kazerne blijkt een hogere normscore te hebben dan de algemene bevolking (7-
14).

Uit deze resultaten kan vooralsnog worden geconcludeerd dat de gemiddelde
vermoeidheid binnen de UNPROFOR-groep hoger is dan binnen de algemene
bevolking. Dit geldt echter eveneens voor niet-UNPROFOR-militairen ( Alberts
et al, 1997). Eerder in dit hoofdstuk werd reeds geconstateerd dat ook binnen
de VOEG sprake was van een hoge score op vermoeidheidsgerelateerde
klachten. Wel rapporteert de Lukavac-groep een gemiddeld hogere
vermoeidheidsscore dan de militaire referentiegroep.
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5.9 Cognitieveproblemen

ln de vragenlijst zijn 4 vragen uit de TAAQOL (vragenlijst voor Kwaliteit van
Leven) opgenomen. Samen vormen zij de schaal Cognitie, die een indicatie geeft

van huidige cognitieve problemen. Zowel voor de aÍzonderlijke items als voor de
gehele schaal Cognitie is met behulp van variantie-analyse (Anova) onderzocht
oÍ er een significant verschil bestond tussen beide groepen.

ln de Lukavac-groep werd op 3 van de 4 items en daarmee tevens op de totale
schaal Cognitie signiÍicant minder goed gescoord dan in de groep uit overig
Bosnië. De items waarop meer problemen werden aangegeven betroÍfen:
t moeite met aandachtig luisteren;
. moeite met het onthouden van dingen;
r moeite met geconcentreerd nadenken.

Bij subgroep-analyse blijkt dat de verschillen over de afzonderlijke items en over
de gehele schaal Cognitie met name de jongere militairen betrefÍen (Lukavac-
groep vergeleken met de groep uit overig Bosnië).

ln de vragenlijst was tevens een overzicht met gezondheidsklachten opgenomen,
waaronder ook geheugenproblemen en concentratieproblemen. Over het
afgelopen jaar werd door 26"/" van de militairen uit de Lukavac-groep
geheugenproblemen gerapporteerd, ten opzichte van 16% bij de overig Bosnië-
groep (RR=1.5; 95% Cl=1.2-1.8; p<.001). Voor concentratieproblemen waren
deze percentages vergelijkbaar (respectievelijk 28% en 17"/"; RR=1.5; 95% Cl

=1 .3-1 .8; p <.001).
De vermelde problemen werden ook in het jaar na terugkomst meer gemeld door
de Lukavac-groep. De geheugen- en concentratieproblemen werden over de
periode tijdens het verblijÍ in Bosnië en voorafgaand aan uitzending
gerappofteerd door een klein deel van de militairen (2-4%), zonder dat beide
onderzoeksgroepen daarbij verschilden.

Samenvattend worden in beide onderzoeksgroepen na uitzending veel meer
geheugen- en concentratieproblemen gemeld dan in de periode tijdens en voor
uitzending. Wel worden deze problemen binnen de Lukavac-groep beduidend
vaker gerapporteerd dan binnen de overig Bosnië-groep.
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5.10 Gezondheidsproblemen tijdens het verblijf in Bosnië

Behalve algemene vragen over de huidige feitelijke gezondheidstoestand bevatte
de vragenlijst ook vragen over gezondheidsproblemen tijdens het verblijf in

Bosnië. Allereerst werd geïnformeerd naar het voorkomen van
gezondheidsproblemen tijdens uitzending die men daarvoor niet, of alleen in

mindere mate, had. ln de Lukavac-groep gat 46o/o van de militairen aan tijdens
het verblijÍ geen gezondheidsklachten te hebben gehad. ln de overige Bosnië-
groep rapporteerde 69% geen gezondheidsklachten tijdens het verblijf in Bosnië.
Lichte klachten werden gerapporteerd door 40% (Lukavac-groep) en 26/" (overig
Bosnië-groep). Ernstige gezondheidsklachten werden in de Lukavac-groep door
14"/" van de onderzoekspopulatie gerapporteerd, ruim twee keer zo vaak als in
de vergelijkingsgroep uit Bosnië. Bovenbeschreven verschillen zijn duidelijk
signiÍicant, met een relatieÍ risico van 1.7 (95% Bl=1.5-2.0).

Keelklachten tijdens verblijÍ in Bosnië
Militairen uit de Lukavac-groep maakten meer dan drie keer zovaak melding van
regelmatige keelklachten tijdens het verblijÍ in Bosnië als de militairen uit de
overig Bosnië-groep (38% versusl 1%) (RR=3.5;95"/" 8l=2.7-4.6; p<.001).

Door arts vastgestelde aandoeningen tijdens verblijf in Bosnië
Tijdens het verblijf in Bosnië hebben sommige militairen inÍectieziekten
opgelopen, die zijn vastgesteld en zo nodig behandeld door een arts. De
prevalentie van door een arts vastgestelde gezondheidsproblemen zoals diarree
(4%), worminÍecties (1%) en TBC (<1%) verschilde niet tussen beide
onderzoeksgroepen. Drie andere door een arts vastgestelde gezondheids-
problemen kwamen vaker binnen de Lukavac-groep dan binnen de overig
Bosniè-groep. Het relatief risico op deze drie gezondheidsproblemen, te weten
luchtweginfecties, bronchitis. Longontsteking en/of CARA en darminfecties
bedroeg respectievelijk 1.5, 1.6 en 1.7. De prevalenties van deze aandoeningen
met relatief risico en betrouwbaarheidsintervallen staan vermeld in tabel 5.10.

Tabel 5.10 Door arts vastgestelde aandoeningen tijdens verblijf in Bosnië

Luchlwqklaefiten,ttoor,,na,r,r r UNPHOF§R

en tijdens verblijf in Bosnië (n=12241

Aantal %

LuchtwgginÍeetie ,',,i 'r ,, ' ':rl::' fly t24o/o

Cara, bronchitis, longontst. 30 3Yo

DarminÍectie 32 3o/o

Toelichting: 
- p<.05; .. p ,.01; **r p <.001

Lukavac Bosnië RelalieÍ,Riaico :

(n=713) (n=511) Lukavac-Bosnië

% o/o RR 95% Bl p

28% 1go/o 1.6 1.3-2.0 **r

4% 27o 2.0 0.9-4.5 n.s.

4Yo 2% 2.2 1.0-4.9 *
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5.1 1 Gezondheidsverandering in aÍgelopen jaren

ConÍorm de formulering in landelijk onderzoek (gezondheidsenquëte van het
CBS) is de militairen gevraagd om de eigen gezondheid te beoordelen met een
cijÍer van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). Hoewel deze ervaren gezondheid een
tamelijk subjectieve maat lijkt, is uit onderzoek gebleken dat het een betrouwbare
indicator is voor de objectieve gezondheidstoestand (Tijhuis, 1997). Deze
beoordeling werd gegeven voor vijÍ verschillende momenten in de tijd, te weten:
5 jaar geleden, vlak voor vertrek naar Bosnië, tijdens het verblijÍ in Bosnië, het
jaar na terugkomst uit Bosnié en tenslotte een beoordeling van de gezondheid
in de aÍgelopen tijd. Met behulp van variantie-analyse (ANOVA) werd bepaald of
er sprake was van signiÍicante verschillen tussen beide onderzoeksgroepen in
de beoordeling van de gezondheid op deze vijÍ momenten in de tijd.

De gezondheid 5 jaar geleden werd door de gehele onderzoeksgroep beoordeeld
met 8.4, waarbij de score binnen Lukavac met 8.5 wat hoger lag dan de score
binnen de vergelijkingsgroep (8.3). De beoordeling van de eigen gezondheid vlak
voor vertrek werd door beide groepen nagenoeg gelijk beoordeeld. Tijdens het
verblijÍ nam de beoordeling van de eigen gezondheid af tot gemiddeld 7.6 in
Lukavac en 8.0 in overig Bosnië. ln de periode direct na terugkomst lag de
ervaren gezondheid nog wat lager met respectievelijk 7.4 (Lukavac) en 7.8
(overig Bosnië). De beoordeling van de eigen gezondheid 2-3 jaar na uitzending
(eind 1997) lag hoger dan direct na terugkeer, maar nog altijd significant lager
dan vooraÍgaand aan vertrek.

Figuur 5.11 Verschillen in ervaren gezondheid over de afgelopen 5 jaar
tussen de Lukavac-groep en overig Bosnië-groep
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Zoals uit de graÍiek valt op te maken, nam de ervaren gezondheid in beide
groepen na uitzending af, maar was deze achteruitgang een stuk sterker in de
Lukavac-groep dan in de overig Bosnië-groep.

In de gezondheidsenquëte van het CBS zijn de vragen over de huidige
gezondheid en de gezondheid 5 jaar geleden eveneens opgenomen (CBS,
1997). Wanneer de uitkomsten worden gelegd naast de uitkomsten binnen de
algemene bevolking, kan het volgende worden opgemerkt. ln de subpopulatie
van werkende oÍ studerende mannen in de leeftijd van 20-60 jaar wordt de
huidige eigen gezondheid beoordeeld met een 8.3. De gezondheid 5 jaar geleden

wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.4. ln een minder selecte groep mensen
daalt de ervaren gezondheid gemiddeld met tweetiende punt over 5 jaar. Bij

ouderen is deze achteruitgang met drietiende punt iets groter dan bijjongeren.

Zoals uit bovenstaande graÍiek valt op te maken is de ervaren achteruitgang van
de gezondheidssituatie van militairen beduidend groter dan binnen de algemene
bevolking. Dat geldt zowel voor overig Bosnië (daling over 5 jaar met 0.5 punt),

maar sterker in Lukavac (daling over 5 jaar met 1.0 punt).

Deze achteruitgang in ervaren gezondheid weerspiegelt zicht niet alleen in de
gemiddelde score, maar ook in het aantal mensen dat hun gezondheid
beoordeelde met een cijfer onder de 7.0. Het percentage mensen dat de eigen
gezondheid met een cijÍer onder de 7 beoordeelt nam toe van ruim 3% vlak voor
vertrek naar Bosnië loï 17"/o tijdens het verblijf in Bosnië en 23"/" vlak na

terugkeer uit Bosnië. Ook deze toename van mensen met een minder goede
ervaren gezondheid bleek in de Lukavac-groep signiÍicant groter te zijn dan in de
groep uit overig Bosniè.

5.1 2 Gezondheidsklachten gerelateerd aan uitzending

lnleiding
ln de vorige paragraÍen is aandacht besteed aan de door de onderzoeksgroep
gerapporteerde gezondheidsproblemen. Aan het ontstaan van dergelijke
problemen kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Gezien de doelstelling
van het UNPROFOR-onderzoek gaat met name de aandacht uit naar
gezondheidsproblemen die door de betrokken militairen zelf in verband worden
gebracht met hun uitzending naar Bosnië. ln deze paragraaÍ zal dit aspect nader
worden belicht. Daarbij wordt tevens ingegaan op de ervaren oorzaken van de
gerapporteerde klachten, uit het perspectieÍ van de betrokken militairen.

Klachten gerelateerd aan het verblijf in Bosnië
Om die reden is geïnÍormeerd welk gedeelte van de onderzoeksgroep eind 1997

nog lichamelijke klachten heeÍt die zij zell in verband brengen met hun verblijÍ in

Bosnië. Ruim de helft van de mensen uit Lukavac (51%) gaf aan dat ze 2-3 jaar
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na terugkomst geen gezondheidsklachten hadden, die ze relateerden aan hun
verblijÍ in Bosnië, ten opzichte van73/" in de vergelijkingsgroep (p<.001). Binnen
de Lukavac-groep met klachten gaf 15% aan vrij veeltot zeer veel klachten te
hebben die werden geassocieerd met het verblijf in Bosnië. Dit percentage is
signiÍicant hoger dan in de overig Bosnië-groep, waarbij 6% van de mensen veel
klachten rapporteerde. De bevindingen zijn weergegeven in onderstaande Íiguur.

Figuur 5.12.1: Lichamelijke klachten gerelateerd aan uitzending, naar groep
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ConÍorm de formulering van de vragen uit het Nazorg-onderzoek (AlH, 1998), is
tevens verzocht aan te geven in hoeverre men psychische klachten had die naar
de mening van betrokkene waren gerelateerd aan het verblijÍ in Bosnië.

Ongeveer 16% van de gehele groep gaf aan in enige mate psychische
problemen te hebben die in verband werden gebracht met uitzending. Dit
percentage lag binnen de Lukavac-groep met 18% hoger dan binnen de overig
Bosnië-groep (13%). Vrijveeltot heelveel klachten had 5% van de militairen uit
de Lukavac-groep en 4"/" van de militairen daarbuiten. Het verschil in
gerapporteerde psychische klachten, hoewel veel kleiner dan de gerapporteerde
lichamelijke klachten, is eveneens significant (p=.Ot).

ln onderstaande grafiek staan de verschillen weergegeven.

Lichamelijke klachten
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Figuur 15.12.2: Psychische klachten gerelateerd aan uitzending, naar groep
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Tenslotte werd geïnventariseerd in hoeverre deze gezondheidsklachten een
belemmering vormen voor het functioneren van de betrokkenen.

Figuur 15.12.3: Mate van belemmering door gezondheidsproblemen
(gerelateerd aan Bosnië), naar locatie
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Binnen de Lukavac-groep wordt een signiÍacnt groter aandeel mensen (45"/")

enigszins tot erg belemmerd in het Íunctioneren in vergelijking net de overig
Bosnië-groep (29%). Van de laatste groep wordt 47"/o geheel niet gehinderd.

Belemmering f unctioneren
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5.1 3 Samenvatting gezondheidsproblemen

ln hooÍdstuk 5 is een overzicht gegeven van de gerapporteerde
gezondheidsproblemen en het gebruik van de gezondheidszorg door militairen
die uitgezonden zijn geweest naar Bosnië in het kader van de UNPROFOR-
vredesoperatie. ln het gehele hooÍdstuk worden de gezondheidsproblemen die
zijn gerapporteerd door de groep uit Lukavac vergeleken met de groep uit
overige Bosnië. Ten aanzien van een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten
kon ook nog een vergelijking worden gemaakt met de algemene Nederlandse
mannelijke bevolking. Bij het beschrijven van de gezondheidsproblemen en het
gebruik van de gezondheidszorg is een onderscheid gemaakt naar verschillende
tijdstippen. Allereerst is geïnventariseerd welke gezondheidsproblemen
momenteel worden gerapporteerd en van vormen van hulpverlening gebruik is
gemaakt. Daarnaast is ook aandacht besteed aan gezondheidsklachten tijdens
en rondom de uitzending. Voor enkele belangrijke gezondheidsproblemen is
onderzocht in hoeverre het voorkomen van klachten tijdens uitzending
samenhing met de huidige gezondheidsklachten. Ten slotte is ingegaan op de
vraag in hoeverre de gezondheidsklachten door de betrokken militairen zelf in
verband wordt gebracht met hun uitzending naar Bosnië.

Vragenlijst ervaren gezondheid
De groep uit Lukavac rappodeert significant vaker klachten op de meeste vragen
uit de VOEG-vragenlijst. De gezondheidsklachten met de hoogste relatieve
risico's zijn maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid en geregeld last van hoesten.
De meest voorkomende gezondheidsklachten in de hele onderzoeksgroep zijn
vermoeidheid en vaak verkouden zijn. Ook deze klachten komen signiÍicant
vaker voor binnen de Lukavac-groep.

Langdurige aandoeningen
Door de Lukavac-groep worden meer langdurige aandoeningen gerapporteerd
(27"/") dan in de groep uit overig Bosnië (13%). Dit betreÍt met name
ontstekingen van de bijholtes en klachten over duizeligheid.

Algemene gezondheid
Uit de analyse van de schalen van de SF-36 vragenlijst kan worden
geconcludeerd dat met name de jongste groep uit Lukavac (de groep met
gemiddeld ook de laagste rang) statistisch signiÍicant een minder goede score
heeft voor de huidige gezondheid dan de oudere groep en alle leeÍtijdsgroepen
uit overig Bosnië. Dat geldt eveneens in vergelijking met de algemene
mannelijke bevolking.



Gezondheidsonderzoek UNPBOFOR -57-

Beroep op gezondheidszorg
Militairen uit Lukavac hebben na hun uitzending een groter beroep gedaan op
medische en psychosociale zorg dan militairen uit overig Bosnië. Dit gold meer
voor 1997 dan voor 1995.

Medicijngebruik
Militairen uit de Lukavac-groep gebruiken meer medicijnen voor klachten die
zilzelÍ in verband brengen met Bosnië dan militairen uit overig Bosnië. Er bestaan
geen grote verschillen in medicijngebruik tussen beide groepen. Wel ligt het
medicijngebruik in de Lukavac-groep ten aanzien van hoest, verkoudheid, griep
en keelklachten ongeveer 50% hoger dan dat in de overig Bosniö-groep. Dit gold
zowel voor zelÍmedicatie als voor door een arts voorgeschreven medicatie. Ook
zijn aan de Lukavac-groep in het afgelopen jaar vaker door een arts antibiotica
en medicijnen voor maagdarmklachten voorgeschreven. Gezien de betrekkelijk
kleine aantallen is dit verschil statistisch echter niet significant.

Luchtwegklachten
Binnen de Lukavac-groep worden twee keer zo vaak chronische hoestklachten
(minstens 3 maanden aaneengesloten hoesten met het ophoesten van slijm)
gemeld als binnen de groep uit overig Bosnië, hetgeen een signiÍicant verschil
is. Tijdens het verblijf in Bosnië zijn door de Lukavac-groep ongeveer 4 keer
zoveel klachten over luchtwegproblemen, waarbij slijm werd opgehoest
gerapporteerd dan door de overig-Bosnië-groep (p <.001). Ook door een arts
(gebaseerd op rapportage van de militairen) zijn ten tijde van het verblijf met
name meer luchtweginÍecties vastgesteld in de Lukavac-groep dan in de groep
uit overig Bosnië. Er bestaat binnen beide groepen militairen een duidelijke en
signiÍicante samenhang tussen luchtwegklachten tijdens uitzending en de huidige
luchtwegklachten. Het risico op huidige onderste luchtwegklachten is ongeveer
drie keer verhoogd bij mensen die rapporteren dat zij dergelijk klachten ook
hebben gehad ten tijde van het verblijf in Bosnië.

Vermoeidheid
Door militairen uit Lukavac worden meer vermoeidheidsklachten gerapporteerd
dan door militairen uit overig Bosnië. Beide groepen rapporteren meer
vermoeidheidsklachten dan de algemene Nederlandse beroepsbevolking.

Cognitieve problemen
ln beide onderzoeksgroepen worden na uitzending veel meer geheugen- en
concentratieproblemen gemeld dan in de periode tijdens en vooraÍgaand aan
uitzending. Wel zijn deze problemen binnen de Lukavac-groep beduidend vaker
gerapporteerd dan binnen de overig Bosniëgroep.



-58- Gezondheidsonderzoek UNPROFOR

Veranderingen in gezondheidsbeleving
Voor het vertrek naar Bosnië zijn er geen verschillen in ervaren gezondheid
tussen beide onderzoeksgroepen. Na terugkeer ervaren de militairen uit Lukavac,
met name in lagere rangen en in bepaalde functie-eenheden (herstel en vervoer),

een slechtere gezondheid dan de groep militairen uit overig Bosnië.

ln beide onderzoeksgroepen is de afname in ervaren gezondheid over de

aÍgelopen 5 jaar (waarbinnen de uitzending plaatsvond) groter dan wordt
gevonden binnen de algemene mannelijke beroepsbevolking. De aÍname in

ervaren gezondheid is binnen de groep uit Lukavac gemiddeld groter dan binnen
de groep uit overig Bosnië. Dat geldt echter met name voor jonge militairen, in
de lagere rangen en met specifieke taakstellingen, zoals op het gebied van
herstel en vervoer.

Gezondheidsklachten gerelateerd aan Bosnië
Het merendeel van de UNPROFOR-militairen relateert hun gezondheidsklachten
niet aan hun uitzending naar Bosnië. De Lukavac-groep relateert hun
gezondheidsklachten echter twee keer zo vaak aan Bosnië (40%) als de overig
Bosnië-groep (20"/"). Ongeveer de helÍt van de Lukavac-groep ervaart nog

steeds belemmeringen door deze gezondheidsproblemen.

ln dit hooÍdstuk is primair aandacht besteed aan de verschillen in gezondheid
tussen beide onderzoeksgroepen in zijn geheel. Zoals uit dit hoofdstuk al even
ter sprake kwam blijkt er sprake te zijn van verschillen in gezondheid tussen
subgroepen binnen beide onderzoeksgroepen. De ervaren gezondheid en de
veranderingen daarbinnen zijn beïnvloed zijn door leeftijd, functie, rang, type
dienstverband en functie-eenheid. Om die reden wordt in hooÍdstuk 6 nader
ingegaan op verschillen in achtergrondkenmerken tussen beide groepen
militairen en op andere mogelijke verstorende risicoÍactoren en Íactoren. ln
hoofdstuk 7 wordt besproken aan welke belastende factoren de beide groepen
hebben blootgestaan tijdens het verblijf in Bosnië. Tenslotte wordt in hoofdstuk
8 de relatie tussen gezondheidsproblemen en belastende factoren, waaronder
milieufactoren onderzocht met behulp van logistische regressie, zodat
gecorrigeerd kan worden voor de invloed van overige risicoÍactoren en

verstorende Íactoren.
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6 Algemene risicoÍactoren en verstorende factoren

6.1 lnleiding

ln het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de gezondheidstoestand van
beide groepen militairen. Voordat in hoofdstuk 7 nader wordt ingegaan op
mogelijke vormen van blootstelling aan Íysieke, biologische, chemische en
psychosociale belasting tijdens het verblijf in Bosnië wordt in dit hooÍdstuk
allereerst ingegaan op enige algemene risicoÍactoren. ln dit hoofdstuk wordt
besproken in hoeverre deze risicofactoren in dit onderzoek moeten worden
beschouwd als verstorende Íactoren. lndien er sprake is van een oÍ meerdere
verstorende variabelen, dan dient daarmee bij de nadere analyses naar de
mogelijke samenhang tussen de gezondheid en het verblijÍ in Bosnië rekening
te worden gehouden.

Allereerst wordt daartoe in 6.2 gerapporteerd of de in hoofdstuk 4 beschreven
achtergrondkenmerken van de militairen gerelateerd zijn aan het voorkomen van
gezondheidsklachten. De achtergrondvariabelen zijn leeftijd, SES, militaire rang,
type dienstverband en peloton of detachement.

ln 6.3 wordt onderzocht oÍ algemene, uit de onderzoeksliteratuur bekende,
risicofactoren voor de gezondheid binnen het huidige onderzoek van belang zijn.
Daarbij wordt met name aandacht besteed aan rookgedrag, allergische
constitutie en leeÍstijl.

ln 6.4 wordt aandacht besteed aan mogelijke verstorende factoren die specifiek
zijn voor het huidige onderzoek naar de gezondheid van -militairen. Het gaat
daarbij om de rol van de publiciteit die in 1997 heeft plaatsgevonden voorafgaand
aan het onderzoek, de effecten van de periode en de duur van het verblijf op de
locatie te Lukavac en de ondersteuningsfunctie van Lukavac voor Srebrenica.

Als maat voor gezondheid wordt in dit hoofdstuk de ervaren gezondheid
uitgedrukt in een rapportcijfer gehanteerd, conform de wijze waarop deze
vraagstelling is geformuleerd in de Gezondheidsenquète (CBS, 1998). De
verschillen in de ervaren gezondheid tussen de onderzoeksgroepen uit
respectievelijk Lukavac en de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië zijn reeds
besproken in hoofdstuk 5.
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6.2 Achtergrondkenmerken

De achtergrondkenmerken van de militairen vallen uiteen in 2 hoofdgroepen.
ln de eerste plaats betreÍt het algemene kenmerken zoals leeftijd, geslacht en
sociaal-economische status, die in elk gezondheidsonderzoek worden betrokken.
Gezien de speciÍieke populatie is uitsplitsing naar geslacht echter niet zinvol. ln

de tweede plaats betreft het achtergrondkenmerken die speciÍiek zijn voor de
militaire doelgroep. Het gaat daarbij om de militaire rang, de dienststatus en het
bataljon of peloton waarbij men was gestationeerd tijdens het verblijÍ in Bosnië.

Verschillen naar leeftijd
ln hooÍdstuk 4 is bij het beschrijven van beide onderzoeksgroepen al vermeld dat
de leeÍtijdsverdeling tussen beide groepen enigszins verschilt. De gemiddelde
leeÍtijd van de militairen uit Lukavac ligt met 31 jaar ongeveer twee jaar hoger
dan die van de militairen uit overig Bosnië.

Binnen de groep uit Bosnië bestaat er geen samenhang tussen leeftijd en
ervaren gezondheid. Dat geldt zowel voor de periode voorafgaand aan het verblilÍ
in Bosnië, als voor de periode tijdens en na het verblijf.
Binnen de groep uit Lukavac bestaat wel een significante samenhang tussen
leeftijd en gezondheid. Zowel tijdens het verblijf , vlak erna als eind 1997 ervaaft
de jongste groep militairen (jonger dan 30 jaar) hun gezondheid als minder goed

dan de militairen van dertig jaar en ouder. Dit verschil wordt niet gerapporteerd
over de periode voorafgaand aan uitzending.

Vervolgens is bekeken hoe groot de verschillen tussen beide onderzoeksgroepen
waren na stratlficatie op leeÍtijd.
ln de oudste leeÍtijdsgroep (en daarmee ook de militairen in de hogere rangen)
verschilde het gemiddelde oordeel over de eigen gezondheid niet signiÍicant
tussen de Lukavac- en overig Bosnië-groep. Dat gold zowel voor het oordeel over
de gezondheid 5 jaar geleden (gemiddelde cijfer binnen beide groepen bedraagt
8.5) als voor de beoordeling van de gezondheid in het afgelopen jaar (waarbij de
gemiddelde beoordeling van de gezondheid 7.9 in Bosnië en een 7.7 in Lukavac
bedroeg). De verschillen in de periode tijdens en vlak na het verblijf waren het
grootst, maar desondanks niet significant. Wel bleek de afname in de ervaren
gezondheid in de afgelopen 5 jaar significant groter dan de geleidelijke afname
in ervaren gezondheid die normaal plaats vindt binnen de algemene mannelijke
beroepsbevolking als gevolg van veroudering (0.2 punt).

ln de jongste leeÍtijdsgroep (onder de 30 jaar, grotendeels bestaand uit
manschappen in de rang van soldaat of korporaal) bleek wel sprake van
significante verschillen tussen de Lukavac- en de overig Bosnië-groep. De
gezondheid 5 jaar geleden (voor het veftrek naar Bosnië) werd door de groep die
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in Lukavac heeft verbleven wat gunstiger beoordeeld (gemiddeld 8.5) dan de
groep die in andere delen van Bosnië heeft gewerkt (gemiddeld 8.3). Tijdens en

na het verblijf in Bosnië trad bij beide groepen een significante verslechtering van

de ervaren gezondheid. Bij de groep die in Lukavac heeÍt gezeten is deze
verslechtering in de ervaren gezondheid ongeveer 2x zo groot als bij de
vergelijkingsgroep uit overig Bosnië. De eigen gezondheid in het afgelopen jaar
werd in Lukavac gemiddeld mel7.4 beoordeeld, hetgeen signiÍicant lager is dan
in de vergelijkingsgroep uit Bosnië (7.8).

Verschillen naar sociaa!-economische status
Als indicator voor sociaal-economische status is gebruikt gemaakt van het

opleidingsniveau. Binnen de gehele UNPROFOR-populatie bestonden voor
vertrek geen verschillen in gezondheid tussen mensen met een verschillend
opleidingsniveau.Tijdens het verblijf en na terugkomst kan worden geconstateerd

dat de achteruitgang binnen de groep met het laagste opleidingsniveau (VBO-
niveau) groter is dan binnen groepen met een hoger opleidingsniveau. De
gemiddelde afname in de ervaren gezondheid is binnen de VBO-groep uit

Lukavac signiÍicant groter dan binnen de vergelijkingsgroep.

Verschillen naar militaire rang
Eveneens is onderzocht in hoeverre de militaire rang van invloed is op de zelf-
gerapporleerde gezondheid in relatie tot de locatie van verblijf. Militaire rang kan

daarbij worden beschouwd als een indicator voor functionele belasting. Door
militairen in de lagere rangen (manschappen) wordt meer fysiek zwaar en vuil

werk uitgevoerd dan door militairen in de hogere rangen. Tevens werd bekeken
oÍ de standplaats van invloed was op de samenhang tussen militaire rang en

ervaren gezondheid. Er bleek geen verband te bestaan tussen de rang van de
groep militairen uit Bosnié en de ervaren gezondheid. Dat gold zowelvoor, tijdens
als na het verblijf in Bosnië. Binnen Lukavac bestond voorafgaand aan uitzending

eveneens geen verband tussen de ervaren gezondheid en de rang. Dit verband
was echter wel aanwezig tijdens het verblijf in Lukavac (p=.OZ) en zette zich voort
in de periode vlak na thuiskomst (p=.OOt ) tot op het moment van aÍname van de
vragenlijst (p=.000). Binnen de groep militairen uit Lukavac blijkt rang (en

daarmee ook de leeftijd) dientengevolge duidelijk te zijn gerelateerd aan het

oordeel over de eigen gezondheid. De significante verschillen worden met name

veroorzaakt door een minder goede beoordeling van de gezondheid van mensen
met de laagste rangen (manschappen in de rang van soldaat en korporaal) ten

opzichte van de groep (onder)-ofÍicieren in de periode vanaÍ het verblijf in Bosnië.

Verschillen naar dienststatus
Naar Bosnië uitgezonden militairen hadden een dienststatus als beroepsmilitair
voor bepaalde oÍ onbepaalde tijd of werden uitgezonden in het kader van hun

dienstplicht. ln hooÍdstuk 4 werd reeds vermeld dat het aandeel dienstplichtigen
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in de groep uit Lukavac beduidend kleiner was dan de in de groep uit overig
Bosnië. Het aandeel beroepsmilitairen voor bepaalde tijd was daarentegen in
Lukavac groter dan in de groep uit overig Bosnië. Gezien deze verschillen is het
van belang om te onderzoeken oÍ er een verband bestaat tussen dienststatus en
gerapporteerde gezondheidsklachten. Binnen de groep militairen uit Bosniè was
de dienststatus niet gerelateerd aan de eryaren gezondheid. Dat gold zowel
voorafgaand, tijdens als na het verblijf in Bosnië. Voorafgaand aan uitzending
naar Lukavac was er eveneens geen samenhang tussen het type dienstverband
van de militairen en de ervaren gezondheid. Tijdens het verblijf was sprake van
een zwak, maar niet signiÍicant, verband met diensstatus. Na terugkeer, tot aan
het moment van de start van het gezondheidsonderzoek, werden duidelijke
verschillen gerapporteerd al naar het gelang het dienstverband gerapporteerd.
Met name binnen de groep beroepsmilitairen voor bepaalde tijd werd melding
gemaakt van een sterkere afname van de ervaren gezondheid dan
dienstplichtigen en beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd.

Verschillen naar detachement of peloton
De militairen die naar Bosnië zijn uitgezonden in het kader van de UNPROFOR-
operatie werden ondergebracht in diverse bataljons, compagnieën en pelotons.
ln Bosnië was Nederland vertegenwoordigd met een logistiek bataljon, het
zogenaamde UN Support Command.
Het UN Support Command was onderverdeeld in vier compagnieën:
- StaÍcompagnie
- Bevoorradingscompagnie
- Vervoerscompagnie
- Herstelcompagnie
Daarnaast konden binnen de onderzoekspopulatie nog de volgende functionele
eenheden worden onderscheiden: geneeskundige groep, huishoudelijke dienst-
detachement, een ziekenautodetachement en een marechaussee-detachement.
Het bevoorradingspeloton had het beheer over de organisatie van de
bevoorrading, opslag en distributie van goederen zoals voeding, materieel,
benzine, olie en smeermiddelen, reserve-onderdelen en munitie. Het
transportpeloton bestond in hoofdzaak uit chauÍÍeurs. Daarnaast waren er ook
regelmatig doorgangers tijdelijk aanwezig op de compound in Lukavac. Aan de
standplaats Lukavac was daarnaast ook twee helicopterdetachementen met een
staÍsectie van de Koninklijke Luchtmacht verbonden. Deze laatste groep maakte
alleen gebruik van de overnachtingsmogelijkheden op de Lukavac-compound.
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Aangezien de bovengenoemde indeling een globale indicatie geeÍt van het soort
werkzaamheden dat is uitgevoerd binnen Bosnië, is onderzocht oÍ er sprake was
van verschillen in ervaren gezondheid tussen militairen die waren verbonden aan

de verschillende eenheden.

De ervaren gezondheid per type peloton bleek over de gehele linie in Lukavac
wat minder goed te zijn dan in de groep uit overig Bosnië. Voor de meeste
pelotons waren de gevonden verschillen (ongecorrigeerd voor andere factoren)
echter niet statistisch significant. De grootste (en significante) verschillen in de

algemene ervaren gezondheid werden gevonden bij militairen die werkzaam
waren bij de herstel- en vervoerseenheden. Lukavac-militairen binnen deze
eenheden hadden gemiddeld gesproken de minst goede ervaren gezondheid.
Dat gold zowel in vergelijking met de andere pelotons binnen Lukavac als in
vergelijking met herstel- en vervoerspelotons gestationeerd in overig Bosnië. De

mensen uit de hersteleenheid in Lukavac beoordeelden hun gezondheid in het

afgelopen jaar gemiddeld met het cijfer 7.4, hetgeen ruim een halÍ punt lager lag

dan de beoordeling met een gemiddelde van 8.0 van hun collegae uit Santici en

Busovaca (p..01). De verschillen in de ervaren gezondheid van militairen in de

vervoerseenheid was met respectievelijk 7.3 (Lukavac) en 7.9 (overig Bosnië)
vergelijkbaar in grootte. Op groepsniveau zijn deze verschillen signiÍicant (p<.01).

Onderzocht is tenslotte of deze verschillen in ervaren gezondheid wellicht al

bestonden voor het vertrek naar Bosnië. Dit bleek echter niet het geval te zijn.

Luchtmacht
Aangezien de Luchtmachteenheid (helicopterdetachement met stafsectie) alleen
verbonden was aan de locatie Lukavac en niet aan Santici of Busovaca, kon voor
deze groep geen vergelijking worden gemaakt met een vergelijkbare functionele
groep uit overig Bosnië. Een vergelijking met de andere functionele eenheden
binnen de standplaats Lukavac was echter wel mogelijk. Daaruit bleek dat de
huidige ervaren gezondheid van de luchtmachtmilitairen het hoogst was
(gemiddeld een 8.0) in vergelijking met alle andere aan Lukavac verbonden
functionele eenheden. Hierbij dient nog te worden aangetekend dat de

Luchtmachteenheid alleen sliepen in Lukavac, terwijlze overdag op hun basis in

Tuzla aanwezig waren.
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6.3 Roken

Roken is een belangrijke risicofactor voor onder meer luchtwegaandoeningen.
Gezien het Íeit dat er veel signalen zijn gekomen over onder meer onderste
luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid), is het belangrijk om aandacht te
besteden aan het rookgedrag van de deelnemers aan het onderzoek
Roken is eveneens van invloed op de kwaliteit van de binnenlucht en de
blootstelling aan Íijn stoÍ (PMls). Tijdens het verblijÍ op de compound in Bosnië
is ook regelmatig veel tijd doorgebracht binnen de verblijven op de compound.
Ten aanzien van de mogelijke luchtverontreiniging in het binnenmilieu kunnen -bij
gebrek aan Íeitelijke meetgegevens- is het van belang om eveneens aandacht
te besteden aan het rookgedrag van de militairen.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat er in Bosnië intensieÍ is gerookt door
de militairen. ln de gehele onderzoeksgroep gaÍ 58"/" aan gedurende het verblijf
in Bosnië te hebben gerookt. Tijdens het verblijf in Bosnië werd meer gerookt dan
op het moment van het invullen van de vragenlijst. Zowel het percentage huidige
rokers als het percentage rokers ten tijde van uitzending naar Bosnië lag
beduidend boven het landelijke gemiddelde. Het percentage rokers ten tijde van
uitzending ligt bijna 50% hoger dan binnen de algemene bevolking, waawan 41"/o

van de mannen (en32"/" van de vrouwen) rookt (CBS, 1998).

Geconcludeerd kan daarom worden dat de naar Bosnië uitgezonden militairen
aanmerkelijk meer roken dan de algemene bevolking. Ook uit eerder onderzoek
bij Amerikaanse veteranen en militairen is gebleken dat deze (voormalig)
militairen beduidend meer roken dan de algemene bevolking (McKinney et al,
1997). Daarvoor zijn meerdere verklaringen mogelijk. Het is mogelijk dat tijdens
de uitzending Íactoren als stress of verveling een rol gespeeld bij het intensievere
rookgedrag. Tevens kunnen de lage prijzen voor rookwaren (belastingvrij) van
invloed zijn geweest op het rookgedrag. Tenslotte is het mogelijk dat
luchtwegklachten na uitzending hebben geleid tot een afname van het roken.
Voor het huidige onderzoek is het met name van belang of het aandeel rokers
in beide onderzoeksgroepen verschilde. Verschillen in rookgedrag zouden een
verklaring kunnen vormen voor verschillen in prevalentie van luchtwegklachten.
Het percentage rokers in de beide onderzoeksgroepen verschilde echter
nagenoeg niel (57"/" versus 58%).

De variatie in het rookgedrag binnen de algemene bevolking wordt met name
sterk beïnvloed door het opleidingsniveau. ln de Nederlandse bevolking rookt van
de mensen met het hoogste opleidingsniveau iets minder dan 30%. Bij mensen
met alleen lager onderwijs bedraagt dit percentage ongeveer 44"k (Van Baal,
1997). Ook in het UNFPROFOR-onderzoek bleek rookgedrag sterk geretateerd
te zijn aan het opleidingsniveau en het dienstverband. Van de beroepsmilitairen



Gezondheidsonderzoek UNPROFOR -65-

voor onbepaalde tijd rookte tijdens uitzending in beide groepen ongeveer 50%.
Van de dienstplichtigen en BBT-ers rookte tijdens uitzending in beide groepen
60-67%.

Uit deze resultaten blijkt dat bij het beoordelen van de mogelijke oorzaken van
luchtwegklachten rekening moet worden gehouden met de bijdrage van roken.
Aangezien er echter geen grote verschillen bestaan in het rookgedrag tussen
beide groepen kan het rookgedrag geen verklaring kan vormen voor de
verschillen in gerapporteerde luchtwegaandoeningen tussen beide
onderzoeksgroepen. Geconcludeerd kan daarom worden dat roken niet
beschouwd dient te worden als een verstorende variabele. Roken is wel een
erkende onafhankelijke risicofactor voor luchtwegaandoeningen. Ook binnen het
huidige onderzoek bleek het roken tijdens het verblijÍ in Bosnië gerelateerd aan
luchtwegklachten (p<.001). Van de mensen die momenteel last hebben van
regelmatig hoesten heeft in geheel Bosnié, ongeacht de locatie, 73% gerookt.
Om die reden dient de Íactor roken meegenomen te worden in verdere analyses
van luchtweggerelateerde klachten.

6.4 Allergische klachten en overgevoeligheid

Bij het beoordelen van de Íactor allergie moet ermee rekening worden gehouden
dat mensen met een bepaalde vorm van allergie een verhoogde gevoeligheid
hebben voor blootstelling aan irriterende stoÍfen (zoals pollen, huisstofmijt, maar
eveneens voor rook en luchtverontreiniging). Het is echter eveneens zo dat
blootstelling aan dergelijke stoffen kan leiden tot het ontstaan van allergische
reacties bij mensen met een latente allergische constitutie. Om die reden is het
van belang om aan deze allergische component aandacht te besteden bij het
onderzoek naar de gerapporteerde luchtweg- en huidklachten.
ln aanvulling op vragen naar allergie voor natuurlijke stoÍfen, is in de vragenlijst
tevens met behulp van een checklist geïnÍormeerd naar mogelijke
overgevoeligheidsreacties na blootstelling aan chemische (niet-natuurlijke)
stoffen of geuren, zoals benzine, sigarettenrook, bestrijdingsmiddelen, diesel en
dergelijke. ln de literatuur staat overgevoeligheid voor dergelijke stofÍen bekend
als Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Hierbij dient wel aangetekend te worden
dat dit Íenomeen, wetenschappelijk bezien nog onvoldoende onderbouwd is
(Kipen, 1995).

Bijna een kwart van de totale onderzoeksgroep geeft aan soms last te hebben
van allergische reacties (waaronder hooikoorts), na blootstelling aan onder meer
pollen, huisstofmijt, kattenharen, grassen en dergelijke. Allergische klachten
worden gemeld door 23% van de Lukavac-groep en 25% van de
vergelijkingsgroep uit Bosnië, hetgeen niet signiÍicant verschilt. Wel is in Lukavac
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een grotere groep mensen die niet goed weet of ze al dan niet allergisch zijn.
Op basis van de vragen naar medicijngebruik, werd eerder geconstateerd dat de
groep uit Lukavac het aÍgelopen jaar meer medicijnen kreeg voorgeschreven
voor allergische klachten dan de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië. Ten
aanzien van deze gevoeligheid voor niet-natuurlijke stoffen werd wel enig, maar
geen signiÍicant verschil aangetroffen tussen de groep uit Lukavac (16%) en de
groep overig Bosnië (13%).

De resultaten met betrekking tot de factor allergie zijn niet geheel eenduidig. Het
is in ieder geval van belang om allergische status mee te nemen in de analyses
in hooÍdstuk 8, in ieder geval voor wat betreÍt onderste en bovenste
luchtwegaandoeningen. Overgevoeligheid voor niet-natuurlijke stoÍÍen wordt door
een niet onaanzienlijke groep mensen vermeld en verdient eveneens aandacht
bij de verdere multivariate analyse.

6.5 Aan verblijf in Bosnië gerelateerde Íactoren

6.5.1 Publiciteit

Aangezien landelijke publiciteit over mogelijke milieuverontreiniging op de
compound van Lukavac en de relatie met gezondheidsproblemen van militairen
in begin 1997 de aanleiding heeÍt gevormd voor het instellen van onderzoek, is

het niet ondenkbeeldig dat de herinnering aan het verblijÍ in Bosnië mede is

beïnvloed door de berichtgeving in 1997.
De samenhang tussen gezondheid en publiciteit kan in theorie een tweezijdig
karakter hebben. Enerzijds is het mogelijk dat de publiciteit het gevolg is van
feitelijk veel voorkomende gezondheidsproblemen en/oÍ milieuproblemen.
Anderzijds is het eveneens mogelijk dat publiciteit op zich zelÍ van invloed is op
de risicoperceptie en de ervaren gezondheid, zeker als het gaat om een periode
die zich langere tijd daarvoor heeft aÍgespeeld.
Om enig inzicht te krijgen in de mogelijke eÍÍecten van de berichtgeving in de
media, zijn hierover in de vragenlijst enkele vragen opgenomen. Deze vragen
hadden betrekking op het moment van ontstaan van de gezondheidsklachten, het
moment waarop DeÍensie hierover werd ingelicht, het oordeel over verschillende
aspecten van de uitzending en de invloed die de publiciteit heeft gehad op de
eigen ervaringen en opvattingen over milieuverontreiniging in het algemeen en
die in Bosnië in het bijzonder.
Nagenoeg alle militairen hebben de landelijke publiciteit over de compound van
Lukavac gevolgd. Dat gold voor alle deelnemers aan het onderzoek, en niet
alleen de militairen die zelÍ verbonden waren aan de compound. Slechts 37" van
alle militairen (5% Lukavac;2"/" daarbuiten)gaf aan dat de berichtgeving in de
media hen niet was opgevallen. ln onderstaande tabel staat weergegeven via
welke kanalen men is geïnformeerd.
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Tabel6.5.1 lntormatie uit media over Lukavac
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Zoals in tabel 6.5.1 is weergegeven werd meer dan 807" van de totale
onderzoeksgroep via krant en televisie geïnformeerd over de publiciteit rondom
Lukavac. Ook de vakbond was voor bijna eenderde van de militairen een bron
van inÍormatie. ln onderstaande tabel staat weergegeven wat voor invloed deze
berichtgeving in de media heeft gehad op de militairen. Daarbij werd een
onderscheid gemaakt naar de mate waarin aandacht werd besteed aan de
publiciteit en oÍ men geschrokken was, de berichten overdreven vond en oÍ er
sprake was van een bevestiging van de eigen mening dienaangaande. Er konden
meerdere antwoorden worden gegeven.

Tabel 6.5.2 Reactie op berichtgeving in media t.a.v. Lukavac

o//ó

31%

16%

14o/o

40o/o

27%

21o/o

20Yo

43%

Ruim een kwart van de gehele onderzoeksgroep (27"/") heeÍt weinig aandacht
besteed aan de berichtgeving in de media. Dat gebeurde, zoals te verwachten
valt, wat minder vaak in de Lukavac-groep (25%) dan in de groep uit overig
Bosnië (31%) (p <.05).
Eén op elke vijÍ (voormalig) militairen vond deze publiciteit overdreven. Bijna een
kwart (23%) van de Lukavac-groep vond de publiciteit overdreven, ten opzichte
van 14"/" van de groep uit overig Bosnië (p <.001).
Ruim 40% vond in de publiciteit een bevestiging van de eigen mening (46%
Lukavac-groep;40"/" overig Bosnië-groep). Ook het aandeel van militairen dat
geschrokken reageerde op de publiciteit verschilde significant tussen beide
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groepen (24/" Lukavac-groep;'1 6% overig Bosn ië-g roep; p<.0 1 ).
Op basis van bovenstaande vragen werd een indicator voor ongerustheid
opgesteld. Militairen kregen een positieve score op ongerustheid indien ze op de
vraag wat de invloed was van de berichtgeving in de media een of beide van
onderstaande items bevestigd hebben beantwoord:
- ik ben geschrokken van de berichtgeving;
- de berichten bevestigen hetgeen ik al dacht.
Bij meer dan de helft van de deelnemende militairen (58%) was sprake van
ongerustheid over de mogelijke gezondheidsrisico's van het verblijf in Lukavac.
Bij de groep uit Lukavac lag het percentage ongeruste mensen op 62%, daarmee
10% hoger dan bij de overige militairen (p=O.OOt).

Vervolgens is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de huidige
ongerustheid en de ervaren gezondheid, uitgedrukt in rapportcijfers. Een
dergelijke samenhang bleek voorafgaand aan uitzending vertrek niet te bestaan,
voor geen van beide onderzoeksgroepen. Wel was deze samenhang voor beide
groepen aanwezig, zowel tijdens als na het verblijf in Bosnië. Mensen die
ongerust zijn, bleken zowel tijdens als na het verblijÍ in Bosnië gemiddeld een
minder goede gezondheid te ervaren dan mensen die zich niet ongerust hebben
gemaakt.
Deze ongerustheid bleek overigens relatief onaÍhankelijk te zijn van de
onderzochte achtergrondvariabelen. Daarop waren enkele uitzonderingen.
Militairen in ofÍiciersÍuncties binnen de Lukavac-groep waren relatief minder vaak
ongerust dan militairen in officiersfuncties buiten Lukavac. Bij de Lukavac-
militairen was de ongerustheid wat groter bij de groep die in de winter van 1995
waren uitgezonden dan bij de groep die in de zomer van 1995 werd uitgezonden.
Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar het soort uitgevoerde
werkzaamheden, blijkt de ongerustheid tevens te zijn gerelateerd aan de aard
van de uitgevoerde werkzaamheden. Militairen die gewerkt hebben met
voertuigen, in contact zijn gekomen met stof en roet, fysiek of mentaal zwaar
werk hebben uitgevoerd of schoonmaakwerkzaamheden hebben uitgevoerd, zijn
vaker ongerust dan de overige militairen. Dat geldt voor beide
onderzoeksgroepen.
Om te kunnen beoordelen of de publiciteit van invloed is geweest op het oordeel
over de gezondheid, onaÍhankelijk van de feitelijke gezondheid, is onderzocht op
welk moment -indien van toepassing- de mensen voor het eerst een relatie
hebben gelegd tussen hun gezondheid en het verblijÍ in Bosniè.
De resultaten daarvan staan weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens
beperken zich tot mensen die zelÍ een relatie leggen tussen hun
gezondheidsproblemen en het verblijÍ in Bosnië. Het absolute aandeel van de
groep uit Lukavac is hierdoor groter dat het aandeel van de overige militairen.
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Tabel 6.5.3 Moment waarop een verband werd gelegd fussen
gezondheidsklachten en verblijf Bosn ië
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ln bijna de helÍt van de gevallen werd deze veronderstelde relatie al gelegd
tijdens het verblijf in Bosnië (23%) of direct na terugkomst (23%). Ongeveer een
jaar na terugkomst werd een mogelijk verband onderkend door 32"k van alle
militairen. Bijna een kwart van de militairen die het verblijf in Bosnië momenteel
beschouwen als oorzaak voor hun gezondheidsklachten, heeft deze relatie pas
na de publiciteit (begin 1997) gelegd. De publiciteit heeft hierbij op militairen uit
Lukavac een wat groter effect gehad (25%) bij deze beeldvorming dan bij

militairen uit andere locaties in Bosnië (16%).

Om te kunnen beoordelen of met name deze laatste groep de resultaten kan
beïnvloeden, is onderzocht hoe de ervaren gezondheid op 5 momenten in de tijd
was gerelateerd aan het moment waarop een verband werd verondersteld.
Gebleken is dat Lukavac-gangers die de relatie pas na publiciteit hebben gelegd
een signiÍicant betere ervaren gezondheid hebben dan mensen die deze
samenhang eerder hebben onderkend. Dat gold alleen voor de gezondheid
tijdens en direct na het verblijÍ. Binnen de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië
bestond geen verband tussen ervaren gezondheid en het moment waarop de
relatie met het verblijf werd gelegd. Een en ander impliceert dat het risico op
vertekening als gevolg van publiciteit vrij beperkf lijkt te zijn.

ln onderstaande grafiek is het eÍÍect van het moment van het leggen van een
verband tussen gezondheid en uitzending gerelateerd aan de ervaren
gezondheid in rapportcijfers. De graÍiek betreft personen uit de Lukavac-groep
die gezondheidsproblemen hebben die zij zelÍ relateren aan het verblijf aldaar.
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Figuur 6.5.3 Ervaren gezondheid in de loop der tijd, gerelateerd aan
moment van het leggen van een relatie met het verblijf in Lukavac.
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De uitkomsten duiden erop dat het later leggen van een verband (op geleide van
de publiciteit) tussen gezondheidsklachten en uitzending gerelateerd is aan
minder ervaren achteruitgang in gezondheid in vergelijking met mensen die deze
samenhang eerder hebben onderkend. Het lijkt er daarom op dat deze
publiciteitsgerelateerde groep geen grote stempel drukt op de uitkomsten van het
onderzoek. Op dat punt zal nog naderworden ingegaan.

6.5.2 Duur en periode van uitzending

Aangezien onderzocht wordt of er een samenhang bestaat tussen het verblijf in
Bosnië en gezondheidsproblemen bij militairen, zijn ook verblijfsgerelateerde
kenmerken onderzicht, zoals periode van uitzending en de lengte van het verblijf.
Het operationaliseren van deze informatie bleek echter niet eenvoudig, omdat
binnen Defensie niet bekend is hoe lang elke militair op welke standplaats heeft
gezeten. Bekend zijn welde rotatie en dag van uitzending, bestemming en dag
van terugkomst. lndien na korte tijd overplaatsing volgde staat de betrokkene
toch bekend onder de locatie van eerste bestemming. ln de vragenlijst zijn
daarom vragen opgenomen over alle locaties waar men was gestationeerd,
inclusief periode en lengte van het verblijf. Deze informatie was echter niet voor
iedereen beschikbaar. Met name militairen met vervoerstaken hebben deze
vraag vaak niet goed ingevuld, omdat zij veel op wisselende locaties verbleven.
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Als indicator voor de lengte van het verblijf in Lukavac, is daarom gehanteerd de

schatting van het aantal dagen dat op de compound van Lukavac werd
verbleven. Om een onderscheid te kunnen maken naar seizoenen, werd de
groep ingedeeld in drieën: uitzending in de winterperiode van 1994, zomer 1994
(april- september)en winter 1995 (oktober 1994-voorjaar 1995).

De ervaren gezondheid van militairen die in de koude periode van het jaar
werden uitgezonden, was minder goed dan die van militairen die in de

tussenliggende periode werden uitgezonden. Alleen het verschil tussen de zomer
en winter van 1995 bleek -op groepsniveau- signiÍicant te zijn. Wanneer de
periode van het jaar werd gerelateerd aan het optreden van luchtwegklachten
bleek het volgende. De kans op het ontstaan van luchtwegklachten tijdens
uitzending was binnen Bosnië gerelateerd aan de periode van uitzending.
Mensen die in de koude periode zijn uitgezonden hadden een grotere kans op
het hebben van luchtwegklachten tijdens het verblijf. Alleen het verschil tussen
de zomer en winter van 1995 was daarbij signiÍicant. Deze trend bestond ook
tussen periode van verblijf en luchtwegklachten na uitzending gedefinieerd als

een periode van 3 maanden achtereen vrijwel dagelijks hoesten gedurende de
laatste 2 jaar. Dit verschil was echter niet statistisch significant. Een
noodzakelijkerwijs ruwe indicator voor het aantal uren dat in de buitenlucht was
doorgebracht op de compound, bleek geen samenhang te hebben met de

ervaren gezondheid. Aangezien dergelijke uren een benadering zijn van de

blootstelling aan buitenluchtverontreiniging, is eveneens onderzocht oÍ er een
verband bestond met het voorkomen van luchtwegklachten, een specifiekere
indicator dan algemene ervaren gezondheid. Luchtwegklachten bleken binnen
Lukavac wel positief te zijn gerelateerd aan de duur van het aantal in de
buitenlucht doorgebrachte uren.

6.5.3 Lukavac als ondersteuningseenheid van Srebrenica

ln Lukavac was een ondersteuningseenheid voor de moslim-enclave Srebrenica
gevestigd. Van alle militairen uit Lukavac zijn 44 personen eveneens gedurende
enige tijd in Srebrenica gestationeerd geweest. Gezien de moeilijke en zeet
specifieke omstandigheden waaronder de Dutchbatters daar hebben gewerkt,
zou het in theorie mogelijk zijn dat deze groep meer gezondheidsklachten
rapporteert dan de overige militairen. lndien deze groep inderdaad meer
gezondheidsklachten zou hebben, zouden deze klachten ten onrechte
gerelateerd kunnen worden aan het verblijf in Lukavac. Daarom is onderzocht of
de subgroep uit Srebrenica verschilde in ervaren gezondheid van de overige
groep militairen uit Lukavac. Zowel voor, tijdens als na aÍloop van uitzending
werden echter geen verschillen tussen beide groepen gevonden.



-72- Gezondheidsonderzoek UNPROFOR

6.6 Samenvatting algemene risicoÍactoren

Uit hooÍdstuk 6 is gebleken dat er een sterke samenhang bestaat tussen
verschillende achtergrondvariabelen en zowel de ervaren gezondheid als de
expositie aan belastende factoren. Hoewelde groep uit Lukavac als geheel meer
gezondheidsklachten heeft dan de groep militairen uit overig Bosnië, bleken de
gezondheidsproblemen tevens gerelateerd aan meerdere achtergrond-
variabelen. Een jonge leeÍtijd, een lage rang, een dienstverband als Beroeps
Bepaalde Tijd (en in minder mate als dienstplichtige) en een lage opleiding zijn
indicatief voor een verhoogd klachtenpatroon. De mate waarin deze factoren van
invloed zijn, wordt echter mede bepaald door de standplaats. Bovengenoemde
variabelen zijn sterk met elkaar verweven. Aangezien deze
achtergrondvariabelen in een aantal opzichten tevens beschouwd kunnen
worden als een indicatie voor specifieke beroepsmatige belasting, zullen deze
factoren meegenomen worden in de multivariate analyses.

Wat betreÍt de algemene risicofactoren voor gezondheid, zoals die bekend zijn
uit de wetenschappelijk literatuur, zijn voor dit onderzoek met name rookgedrag
en allergische constitutie van belang. Ten aanzien van mogelijke risicofactoren
en confounders die specifiek zijn voor het UNPROFOR-onderzoek, kan het
volgende worden geconcludeerd. Bij maximaal een kwart van de mensen met
gezondheidsklachten kan de publiciteit ertoe hebben bijgedragen dat zij deze
klachten in verband brengen met het verblijf in Bosnië. De kans hierop is voor
mensen die in Lukavac gestationeerd zijn geweest, wat groter dan gemiddeld,
hetgeen gezien de aard van de publiciteit in de lijn der verwachting ligt. Er zijn
echter geen aanwijzingen gevonden dat deze groep de resultaten sterk heeft
beÏnvloed. De mogelijke vertekening van de resultaten als gevolg van het Íeit dat
een deelvan de in Lukavac gestationeerde militairen eveneens ondersteunende
werkzaamheden heeft verricht voor oÍ in Srebrenica, lijkt op basis van de
beschikbare gegevens niet groot te zijn. Wel is duidelijk geworden dat het van
belang is om binnen de onderzoekspopulatie een zo goed mogelijk onderscheid
aan te brengen in de periode en duur van het verblijf binnen Lukavac, aangezien
met name luchtweggerelateerde klachten hiermee in verband blijken te staan.
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7 Expositie aan belastende factoren

7.1 lnleiding

ln dit hooÍdstuk wordt aandacht besteed aan de mate waarin de militairen tijdens
het verblijÍ in Bosnië zijn blootgesteld aan mogelijk belastende Íactoren. Gezien
de doelstelling van het onderzoek wordt daarbij met name ingegaan op potentieel

belastende milieufactoren. De in dit hooÍdstuk besproken factoren kunnen
worden beschouwd als mogelijke risicoÍactor voor gezondheidsproblemen die
tijdens oÍ na het verblijf in Bosnië zijn ontstaan.
Er wordt in dit hooÍdstuk een onderscheid gemaakt naar vier soorten belastende
factoren, te weten:
1) Milieubelasting (blootstelling aan stoÍ, uitlaatgassen, olie & diesel, eventuele

overige stoÍÍen)
2) Potentiële microbiologische belasting (hygiënische omstandigheden, gebruik

lokaal water, expositie aan teken)
3) Overige fysieke belasting (fysiek belastend werk, temperatuur, hitte, koude,

tem peratuu rswisseli ngen)
4) Psychosociale belasting als gevolg van ingrijpende oorlogservaringen

Op het moment dat het onderzoek van start ging, was er nauwelijks Íeitelijke
informatie over de blootstelling aan potentieel belastende factoren tijdens het
verblijÍ in Bosnië. Om die reden zijn in de enquète diverse vragen opgenomen
over de blootstelling aan diverse potentieel belastende Íactoren.
Hoewel de vragen in de vragenlijst zo concreet mogelijk zijn geÍormuleerd,
hebben de bevindingen in dit hooÍdstuk betrekking op de ervaren blootstelling
aan belastende factoren en niet de feitelijke belasting.
Van elk van bovengenoemde groepen Íactoren is bepaald of er verschillen in

blootstelling bestaan tussen beide onderzoeksgroepen. Vervolgens is onderzocht
welke verschillen er tussen beide groepen bestaan in de mate en wijze van
risicoperceptie. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag oÍ er reden is om aan te
nemen dat de ervaren blootstelling aan deze belastende factoren vertekend zou
kunnen zijn. Daarvoor is gebruik gemaakt van enige algemene vragen over de
milieusituatie in Nederland en Bosnië en de ervaren gezondheidsrisico's hiervan.
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7.2 Milieubelasting

ln de vragenlijst is inÍormatie ingewonnen over de mate waarin de militairen
tijdens hun verblijf in Bosnië in contact zijn gekomen met diverse stoÍfen, zoals
roet en stoÍ, uitlaatgassen, olieproducten, schoonmaakmiddelen, insecticiden en
dergelijke. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar de ervaren kenmerken
(kleur, stank, effect op de ademhaling)van zowelde buitenlucht op de compound
als de binnenlucht in de gebouwen op de standplaats.

7.2.1 Ervaren kenmerken binnenlucht
ln onderstaande tabel wordt een frequentieoverzicht gepresenteerd van de
ervaren blootstelling aan stoÍ en stank in de binnenlucht, uitgesplitst naar locatie.

Tabel 7.2.1 Verschillen in blootstelling aan stank en stof in binnenlucht

Kenmerken van de

binnenlucht (signiÍicantie)
UNPftOFORTotaa|

(n=i224) '':.,'.

Aantal Kolom %

460 ',' 39%

,,,,, 30§, :r 26o/o

400 '"i':i.'' 34%

663 58%

323 280/o

163 140/o

"?87 'r,rr,,,r,, 70%

213 19ïo

,,,,:125 ,.,., , 1,1ïo

634 56%

287 2s%

215 19%

StoÍ f*)
,,,,llltlltt,

Stank (---)

Bosnië

{n;511) r,,,..

Kolom o/o

,'1i',. 6f%
' 230/o

r.:' 10%

78%

18ïo

47o

90%
.'t,..,,,.'t8%

2o/o

68o/o

23o/o

9o/o

Lukavac '"

(nF7í3) 
rr,

Kolom %

.'..,,,,,., 
2Ut/9

',,,;;'' lS9$

52o/o

43o/o

35%

227o

560/o

27o/o
,i,ig?,

47o/o

27o/o

260/o

nee

s0ms

Vaakr

nee

vaak

SOMS

Ëffect,O§,',: ,r;,,r,,,, nee,,.,,,

adenhaling (---) vaak

,l:,illlll',.r:.,,..,. SOffiS

Droge lucht (-.-) nee

soms

vaak

Toelichting: * 
= p <.05 ; **

Zoals uit de bovenstaande tabelvalt op te maken heeft de groep die in Lukavac
was gestationeerd zeer significant vaker en meer hinder ondervonden van stoÍ
in het binnenmilieu (51% versus 1O%), stank (21% versus 4"/") en droge lucht
(26% versus 9%).

Ook werd door de groep uit Lukavac significant vaker aangegeven dat de
kwaliteit van de binnenlucht efÍecten had op de ademhaling: 42/" van de
populatie in Lukavac had hier soms tot vaak last van, ten opzichte van 1 1% in de
vergelijkingsgroep.
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7-2.2 Ervaren kenmerken buitenlucht op compound

Naast de kenmerken van de binnenlucht werd tevens bekeken in hoeverre er
verschillen bestonden in de beoordeling van verschillende kenmerken van de

buitenlucht. Daarbij werd een onderscheid gemaakt naar de eventuele
opvallende kleur, stank en / of smaak van de lucht en de eventuele efÍecten op

de ademhaling. ln onderstaande tabel staan de belangrijkste bevindingen
weergegeven-

Tabel7.2.2 Verschillen in ervaren kenmerken buitenlucht

Kenmerken van de Bosnië

buitenlucht(signifiiantiè) (n=511)

r, i Kolom %

Kleur (*-*) nee ,,, ,i 8§%

" ' soms lllo/o

vaak -, "' 4o/o

Stank (--.) 59%

30%

11o/o

84%

12Yo

4Yo

90%

7o/o

3o/o

Lukavac I UNPROF0RTotaal

(n=713) (n=12241

Kolom % Aantal Kolom %

24% 588 510/o

23% 202 17%

530/, 374 ,3210

Effect op nee

adenhaling (***) vaak
, soms

nee

vaak

SOMS

nee

SOMS

vaak

25Yo

38%

37o/o

45%

337e

22%

65%

21%

15%

78%

4%

18%

457

399

299

704

276
't66

839

164

104

438

'14
51

40o/o

35%

26%

61%

24%

14o/o

76%

15%

9%

87Yo

37o

100/o

Smaak (--*)

Ov. Effecten (***) nee 97%

'l' " ' SOmS lo/o, :
vaak 2%

Tóetichting: " - p <.05 ; ** - p<.01;*** = p<.001

De ervaren verschillen in de kenmerken van de buitenlucht tussen Lukavac en

de vergelijkingsgroep uit Bosnië, zijn nog beduidend groter dan de verschillen die

werden gerapporteerd ten aanzien van de binnenlucht op de compound. Bijna

eenderde van de totale groep maakte melding van regelmatige (meestal bruine
tot zwarle) verkleuring van de buitenlucht op de compound door roet en stoÍ. Het
percentage mensen dat hiervan in Lukavac melding maakte lag meer dan een

Íactor 10 hoger dan in de rest van Bosnië (53% versus 4/").Yerder werd in

Lukavac vaker hinder gemeld door stank (37% ondervond vaak hinder versus
11"/. bij de vergelijkingsgroep). Ook de mate waarin de lucht een bepaalde
smaak in de mond veroorzaakte (hetgeen een indicatie kan zijn voor het gehalte
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aan bepaalde chemische stoffen in de lucht) verschilde signiÍicant tussen beide
groepen (respectievelijk 15% versus 3% maakte hiervan vaak melding). Bijna
een kwart van de groep uit Lukavac (22%) gaÍ aan dat de luchtkwaliteit vaak
leidde tot effecten op de ademhaling (zoals hoesten en benauwdheid), ten
opzichte van de significant lagere score van 4%bij de groepen die op andere
plaatsen in Bosnië verbleven.

7.2.3 Beroepsgerelateerde contacten met verschillende stoffen

Behalve via lokale omgevingsfactoren (bodem, water en lucht) is het ook
mogelijk dat mensen door hun specifieke werkzaamheden tijdens de
UNPROFOR-operatie in contact zijn gekomen met producten, uiilaatgassen, stof
en roet, schoonmaakmiddelen en insecticiden.

Er blijken maar weinig verschillen te bestaan in de mate waarin de beide groepen
militairen als gevolg van hun werkzaamheden in contact zijn gekomen met
stoffen zoals olieproducten, schoonmaakmiddelen en insecticiden. De groep in
Lukavac had tijdens de werkzaamheden regelmatig, maar minder vaak contact
met uitlaatgassen dan de vergelijkingsgroep (49 versus 77"/"),helgeen te maken
heeÍt met de locatiegerelateerde verschillen in vervoerstaken.

Blootstelling aan stof en roet, zowel in de lucht als op de bodem werd door de
militairen het meest genoemd. Hoewel ook bijna de helÍt van de militairen uit
Busovaca en Santici aangaf hiermee dagelijks in aanraking te zijn gekomen
(respectievelijk 40% voor roet en 497" voor stof), was het aandeel van de
Lukavac-groep dat dagelijks in aanraking kwam met roet en stof significant hoger
(respectievelijk 75% en 77o/"). Slechts 10% van de Lukavac-groep gaf aan
minder dan wekelijks in contact te zijn gekomen met stof en roet op de bodem,
hetgeen beduidend lager lag dan in Bosnië (41%).

ln onderstaande tabel staat weergegeven welk percentage van beide groepen
heeÍt vermeld tijdens het verblijf in Bosnië met dergelijke stoffen in aanraking te
zijn gekomen.
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Tabel 7.2.3 lntensiteit van contact met diverse stoíten tijdens uitzending

Contact met diverse stotÍen Bosnië

(signiÍicantie)

Olieproducten dagelijks

i,,ii]]1]1r.,], r:rl1r,':1,'' ttëkèliikS

lucht (--*) wekelijks

maandelijks

niet

Roet en stoÍ dagelilks

bodem (..*) wekelijks

maandelijks

niet

Schoonmaak- dagelijks

middelen wekeliiks

' maandglijk§, r,,,,, .i,:ir:15% ,ir,,,r

niet 20o/o

Uitlaatgassen dagelijks 58ïo
(--) wekelijks 17ïo

maandelijks B%

niet 17o/o

Roet en stoÍ in dagelijks 49Yo

21ïe

1§%,,

4,0Yo

40%

19o/o

12%

29%

11o/o

22o/o

UNPROFORTotaal ,

(n=1224l'

Aantal Kolom o/o

401 33%

' : 169 ,,,,,,.1,4o1o

323 27o/o

605 51%

215 1970

102 gfo

274 2370

773 65%
,ru].it,r:ir21Í1 .rit,i.. 18%

86 7%

,,,,,,:t,,,!,8 ,.,1':,,111' 10%

712 610/o

188 16to

93 8%

177 150/o

147 14o/o

ii, 2§3 21%

83 8ïo
,..,,rr,.,.r,.,r 62gl t' :':,...:.,;57olo

2B 3lo

23 2fo

33 3fo

956 92%

. .r..,,'r:,r.,.'. 74, :'rrrilil::lrr,". .r.lliirli"..:8

.:..: 42 4

39 ' "".:,,":':'l'A

810 84

:iir' (nÉ511)

Kolom o/o

,,:llt ,t.: ":l:':::'''::'" g4o/o

:;,:' 
31 o/o

Lukavilc
(n=713)

Kolom %

32o/o

l:Nl
t,i:iit.' :'fr#/d

31y"

45o/o

19%

9Y,

27%

77Yo

.,,.,,,,,,,1'1..,.,,,.1 5%,,' ll

.,:',1,1.1',',, 
470

, 4o/o

7SYo

1 4o/o

5o/o

5o/o

J 5olo

,:rrzil%

,,;,,::;.,,1::,;1 ,; . q§ndelijk§:a I r..ri..,r,il0% , àYo

rri.r:,,r 
,r '.'r..i,'l:l,ri'r niët..t 57ïo ,, 57%

lnsecticiden dagelijks 17o 4ïo

wekelijks 2% 2o/o

, maandeliiks 3o/o 3%

niet 93% 91%

Ove1i§qstolÍ r,'da§d$ks 5o/o ,: 10Yà;,

wekeliiks 4o/o 5%

,,,,,,,,, , .':.'r: maandelijks ':r',':,i,..lr"' 
):':ïaA 4ïo

niet 86% 82o/o

Toelichting: * 
= p <.05' ** = p<.01 ) *** = p<.007
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7.3 Potentiële microbiologische belasting

ln de vragenlijst waren enige vragen opgenomen over de mogelijke blootstelling
aan microbiologische risicofactoren. Daarbij werd met name aandacht
geschonken aan het lokale drinkwater, als mogelijke bron van microbiologische
verontreiniging (bacteriën en parasieten). Ook werd gevraagd naar eventuele
blootstelling aan teken die endemisch aanwezig zijn in Bosniè en die in potentie
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de overdracht van sommige ziekten.
Uit de analyse is echter gebleken dat er maar weinig mensen in contact zijn
gekomen met teken. Ook werden tussen de onderzoeksgroepen geen
significante verschillen in blootstelling gevonden (Lukavac 11 personen, overig
Bosnië 8 personen).

ln Lukavac werd het lokale water via de waterleiding aangevoerd vanuit Tuzla.
Het water dat direct bestemd was voor consumptie (drinkwater) werd op de
locatie gezuiverd met behulp een Minimodum zuiveringsapparaat en daarna in
tanks opgeslagen. Voor de persoonlijke hygiëne (wassen, douchen e.d.) werd
rechtstreeks water uit het lokale drinkwaternet gebruikt. Water dat werd gebruikt
voor de bereiding van onder meer warme drank (koffie en thee) werd niet door
de Minimodum gezuiverd, indien het water vooraÍgaand aan consumptie werd
gekookt om daardoor eventuele bacteriologische verontreiniging onschadelijk te
maken.

Belangrijkste verschil in consumptie van lokaal water, althans voor zover bekend
en gerapporteerd door betrokkenen, is dat in Lukavac vaker lokaal water is
gebruikt voor de bereiding van koffie en thee. Over de gehele linie is er slechts
beperkt gebruik gemaakt van lokaal water voor consumptiedoeleinden. Ook bij
sporadisch gebruik is drinkwater als blootstellingroute van microbiologische
verontreiniging echter niet uit te sluiten.

ln onderstaande tabel is samengevat welke verschillen er bestonden tussen
beide groepen in de mate waarin lokaal water is gebruikt voor diverse
gebruiksdoeleinden.
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Tabel 7.3.1 Verschillen in lokaal watergebruik

Bosnië Lukavac

{ÍrS1í} (nr7í0)

Kolom o/o Kolom o/o

Drinkwater Nooit 74'/o 707o

Zelden 17o/o 21%

.i,1,§0

,.r.§8§.

,,'i,,,li:li:s§§:',

lr*
:., rirr.r.rrri{l&ri

1&
854

228

17

33

24

42

.r&..

.rt*S:,

1ï§l
71o/o

19ïo

1o/o

3%

2ïo

4%

1-3ímaand

1-2xlweek

2o/o 1o/o

2'/o 3ïo

2-Sllweek 2ïo 2%

dagelijks 47o 3%

Ï !. !! ,, ,...,'.;r;:il. .,,,:.:,:}:,i:rr',ge?§il..l:"''' 21"L

Zel&n Y/" 14%
',, ',' 'l'.r:..rr".r: .,r.::.. 1:.§ínqAnd..:::l: ,, r.;::iilll,t,,2%: 31.1 ,.., , 179 

.

1-2xArueek 5% 3Yo

2-sr'bveek 7ïo 9o/o

Toelichting: * 
= p <.05'** = p<.01 )"** = p<.001

Om een indruk te krijgen van eventuele specifieke kenmerken van het lokale
water als indicatie van mogelijke verontreiniging, werd geïnformeerd naar
eventuele opvallende kenmerken van het lokale water. Daarbij werd een
onderscheid gemaakt naar de kleur, geur en smaak enerzijds en de eventuele
effecten ervan op huid, mond en darmen anderzijds.

Uit de inventarisatie is gebleken dat binnen de Lukavac-groep significant meer
opvallende kenmerken zijn geconstateerd ten aanzien van het lokale water.
Dat geldt in eerste instantie voor de kleur, de geur en de smaak van het water.
Hel lokale water in Lukavac viel op door de donkere kleur en de smaak. Bijna
een kwart van de Lukavac-groep (24%\ is som wat opgevallen aan de kleur van
het water; ongeveer 14/" maakl hier regelmatig melding van. ln de groep uit
overig Bosnië gaat het hierbijom respectievelijk 15% en 9% (p <.001).Ook zijn
in Lukavac vaker effecten van het lokale water op mond en maagdarmkanaal
vermeld. De resultaten van deze inventarisatie staan vermeld in onderstaande
tabel.

r:fí;1
Aantal

l..
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Tabel7.3.2 Gerapporteerde afwijkende kenmerken van het lokale water

Gempporteerde kenmerken

van het lokale water
(signiÍicantie)

Kleur water (---) nee

SOMS

vaak

Geur water (--) nee

vaak

s0ms

Smaak water (t*i) nes

vaak

soms

UNPROFOH Totaal

ln='|2241

Aantal Kolom %

778 68%

232 20o/o

1gl 12o/o

883 78%

157 14%

95 8%

836 74%

181 16Yo

11 t 10%

1062 95%

39 370

21 2o/o

Bosnië
(n=511),

Kolom %

767o

1SYo

9o/o

82%

117o

6%

80%

13o/o

87o

96%
ao/a/o

1%

98%

1ïo

1o/o

91%
10/l/o
10/l/o

= p<.001

Lukavac

(n=713)

Kolom 7o

627o

24Yo

14o/o

7 4o/o

16%

10%

70o/o

19%

11Yo

93%

4%

2%

' 95%

3%
oo/é/o

85ïo

12%

3Yo

Effecten op huid nee

vaak

s0ms

Effeet,op mond (-) nee

vaak

SOMS

EÍÍect op maag en nee

darmen (*-) soms

vaak

Toelichting: * 
= p <.05 , 

** - p<.01;**r

1078

26

15

991

113

28

967o

2o/o

1o/o

88%

11fo

2r/o

7,4 Fysieke belasting

Onderzocht is oÍ er verschillen bestaan in de mate waarin door de
onderzoeksgroepen belastend werk is uitgevoerd in de periode in Bosnië.
Het werken met voertuigen zoals vrachtwagens en pantservoertuigen (YPRS)
kwam vaker voor in de referentiegroep uit Bosnië (78%) dan in Lukavac (59%)
(p<.001). Bijna driekwart van de deelnemers aan het onderzoek (74%) gaÍ aan
in Bosnië 'vuil werk' te hebben verricht. ln Lukavac was hiervan vaker sprake
(78%) dan daarbuiten (69%) (p<.001). Bijna 2O"kvan degenen die in Lukavac
waren gestationeerd gaf aan in deze periode altijd fysiek zwaar werk verricht. Bij

de groep buiten Lukavac lag dit percentage op 12o/o.
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7.5 Psychosociale belasting

Door de oorlog in Bosnië werden de deelnemers aan de UNPROFOR-
vredesmissie geconÍronteerd met potentieel tamelijk ingrijpende en mentaal
belastende oorlogservaringen. ln deze paragraaÍ wordt besproken in welke mate
er bij de onderzoeksgroep sprake is geweest van dergelijke psychosociale
belasting en risicofactoren voor PTSS.

In beide onderzoeksgroepen gaÍ een ruime meerderheid (66% in Lukavac versus
63% in de vergelijkingsgroep) aan dat zij de werkzaamheden in Bosnië ten
gevolge van de UNPROFOR-operatie mentaal belastend vonden.
Hoewel de ervaren fysieke belasting van de militairen uit Lukavac wat groter was
dan die bij de vergelijkingsgroep, is er geen sprake van significante verschillen
in de ervaren mentale belasting van de uitgevoerde werkzaamheden.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van PTSS-symptomen is
gelegen in het doormaken van ingrijpende ervaringen, die onder meer kunnen
voorkomen in oorlogssituaties. Om die reden wordt allereerst (§ 6.5.1) verslag
gedaan van de mate waarin UNPROFOR-militairen getuige zijn geweest van
potentieel ingrijpende oorlogservaringen. Daarbij wordt beschreven oÍ er
verschillen bestaan tussen beide onderzoeksgroepen in de mate waarin de
meegemaakte oorlogservaringen als aangrijpend oÍ bedreigend zijn ervaren.
Vervolgens (§ 6.5.2) is onderzocht oÍ er momenteel sprake is van klachten en
symptomen die een indicatie kunnen zijn van aan posttraumatische stress
gerelateerde problematiek (PTSS). Met behulp van de Zelfinventarisatie-lijst van
Hovens werd bepaald of de drie risico-indicatoren voor PTSS, te weten
vermijdingsgedrag, verhoogde prikkelbaarheid.en herbeleving.verhoogd
voorkomen in de beide onderzoeksgroepen.

7.5.1 Oorlogservaringen

Ruim 80% van de gehele onderzoekspopulatie van het UNPROFOR-onderzoek
is in Bosnië geconfronteerd geweest met beschietingen en menselijk leed.
Ongeveer de helft van de groep heeft afwijzing ervaren door de plaatselijke
bevolking, heeÍt slachtoffers zien vallen en geeft aan tevens persoonlijk gevaar
gelopen te hebben door oorlogshandelingen. Daarnaast is ongeveer eenderde
van de uitgezonden militairen direct geconfronteerd geweest met gijzeling van
een oÍ meerdere collega's uit de eigen eenheid of met directe bedreiging met op
de betrokkene zelf gerichte wapens.

Als gevolg van dergelijke oorlogservaringen geeft bijna een kwart van de groep
(24%) aan de uitzending naar Bosnië als nogaltot zeer aangrijpend te hebben
ervaren. De situatie in Bosnië werd daarnaast door 12"k als nogal tot zeer
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bedreigend ervaren en bijna 4O"/"gaÍ aan zich in deze periode nogaltot zeer
machteloos te hebben gevoeld.

Over het algemeen werd de mentale belasting beduidend zwaarder ervaren dan
de Íysieke belasting tijdens het verblijf in Bosnië. Ongeveer tweederde van de
gehele onderzoeksgroep heeÍt de werkzaamheden in het kader van de
UNPROFOR-operatie als mentaal belastend ervaren.

Tussen beide groepen militairen bleken over het geheel geen grote verschillen
in de ernst en het §pe van de oorlogservaringen te bestaan. Alleen bij ervaringen
zoals de gijzeling van collega's uit de eigen eenheid en aÍwijzing door de lokale
bevolking is sprake van enige locatiegebonden verschillen (p<.01). Gijzeling van
collega's wordt vaker gemeld in Lukavac, terwijl in Bosnië meer aÍwijzing door de
lokale bevolking werd ervaren.

7.5.2 RisicoÍactoren voor PTSS

Binnen de gehele onderzoekspopulatie werd een verhoogde score op de Íactor
herbeleving gevonden bij 7"/", een verhoogde score op de Íactor
vermijdingsgedragbij 6% en een verhoogde score op de factor prikkelbaarheid
bij 18% van de totale groep. ln totaal blijkt daarmee een op elke vijÍ Bosnië-
gangers (20%) een verhoogde score op minstens 1 risicoÍactor voor PTSS te
hebben. lndien sprake is een verhoogde score op alle drie bovengenoemde
Íactoren, leidt dit tot een verhoogd risico op PTSS. Aan dit criterium voldeed 3%
van de onderzoeksgroep. Een overzicht staat vermeld in onderstaande tabel.

Tabel7.5 Risicofactoren voor PTSS: verschillen naar standplaats

Hisicofactoren voor PTSS met verschillen Bosnië

naar standplaats (n=511)

Herbeleving

Vermijdingsgedrag

Prikkelbaarheid (-)

AantalPTSS-risicofactoren 0

1

2

3

Minimaal 1 risicoÍactor PïSS 0
PTSS (3 risicoÍactoren)

Lukavac UNPHOFOR

(n=713) Totaal
ot ot olto lo lo

6% 5% 6%

7% 9Yo 7%

15% 20% 18%

83%

10%

3%

4%

17%

4%

78%

13%
101llo

2%

22%

zlo

80To

12%

5%

3%

2A%

3o/o
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Tussen beide groepen werden tevens geen signiÍicante verschillen gevonden op
de PTSS-risicofactoren vermijding en herbeleving. De meest aspecifieke
risicoÍactor vooi PTSS, prikkelbaarheid of hyperreactivite,iÍ, komt binnen de
Lukavac-groep vaker voor dan daarbuiten (p <.05). De drie risicofactoren in
combinatie komen echter binnen Lukavac minder vaak voor dan daarbuiten. De
totale PTSS-score ligt in de Lukavac-groep namelijk mel2,1o/o wat lager dan in
de overige Bosniè-groep (3,7%), maar dit verschil is niet signiÍicant.

Er moet daarom mee rekening worden gehouden dat ook andere Íactoren
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de hogere score in de Lukavac-groep
op de -meest aspecifieke- factor prikkelbaarheid.

Uit de resultaten blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat PTSS-gerelateerde klachten
op zichzelf staand een verklaring kunnen bieden voor de geconstateerde
verschillen in gezondheidsklachten tussen beide groepen militairen. Wel moet bij

de multivariate analyses (hooÍdstuk 8) rekening worden gehouden met een
mogelijk onafhankelijk efÍect van PTSS-gerelateerde klachten. Een deel van de
gezondheidsklachten (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid en hooÍdpijn) zou immers
gerelateerd kunnen zijn aan het PTSS-klachtenpatroon en aan de ervaren
belasting door oorlogsomstandigheden.

7.6 Risicoperceptie

Om eventuele interpretatieverschillen zo klein mogelijk te laten zijn, werd in het
kader van het vragenlijstonderzoek zoveel mogelijk informatie ingewonnen over
feitelijke blootstellingen tijdens het verblijÍ in Bosnië. Gezien onder meer de lange
terugvraagtijd is vertekening hierbij niet uitgesloten.
ln aanvulling daarop werd ook geïnÍormeerd naar de eruaren risico's als gevolg
van uitzending naar Bosniè. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de
risicoperceptie als gevolg van blootstelling aan lokale milieuÍactoren, maar
eveneens aan een breed scala aan andere Íactoren, waaronder lokaal voedsel
en drinkwater, hygiènische omstandigheden, infectieziekten, vaccinaties,
oorlogsgeweld en gijzeling, stress door psychische belasting en klimatologische
omstandigheden. Hoewel uit de onderzoeksliteratuur bekend is dat de
risicoperceptie van rechtstreeks betrokkenen zeker niet altijd overeenkomt met
een objectieve risicoschatting door externe deskundigen, is getracht aan de hand
van deze vraagstelling inzicht te krijgen in de risicoperceptie van de militairen in
relatie tot het verblijÍ in Bosniè.
Allereerst werd onderzocht hoe groot men zelf de kans inschatte op gijzeling,
gewond raken door acties van strijdende partijen, gezondheidsklachten door
milieuverontreiniging en psychische klachten door oorlogservaringen.
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Gijzeling
Het risico van gijzeling werd door beide groepen verschillend ingeschat. De
resultaten staan vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 7.6.1 Risicoperceptie t.a.v. gijzeling

Risicoperceptie ten Bosnië Lukavac UNPROFOR Totaal

aanzien van gijzeling (-) (n=5Í1) (n=713) (n=12241

Kolom % Kolom % Aantal Kolom %

zeerklein 30% 29ïo 350 29%

vrijklein 28% 21% 289 24%

neutraal 27% 2gok 296 25%

vrij groot 10% 16% 167 14%

heel groot 5% 11% 102 9%

ln de groep uit Bosnië werd dit risico door 15% van de betrokken als groot
ingeschat; in Lukavac vond een twee keer zo grote groep dit risico vrij groot tot
heelgroot (p<.001). Het gevonden verschil bleek een goede weerspiegeling te
zijn van feitelijke ervaringen met gijzeling van mensen uit de eigen eenheid,
hetgeen in Lukavac vaker is voorgekomen dan bij de vergelijkingsgroep uit overig
Bosnië. De reden daarvan was dat de konvooien naar Srebrenica alleen werden
gereden vanuit Lukavac (ondersteuningseenheid) en niet vanuit Busavaca oÍ
Santici, hetgeen de verschillen in risicoperceptie kan verklaren.

Gewond raken door acties van strijdende partijen
Ongeveer 30% van de gehele onderzoeksgroep achtte de kans om gedurende
de oorlog in Bosnië gewond te raken door acties van de strijdende partijen vrij
groot tot zeer groot. Er bleken echter nagenoeg geen verschillen te zijn in de
opvattingen hierover per standplaats (niet significant), zoals uit onderstaande
tabel valt op te maken.

Tabel7.6.2 Risicoperceptie t.a.v. gewond raken door acties

Risicoperceptie

Gewond raken (n.s.)

zeer klein

vrij klein

neutraal

vrij groot

heel groot

Bosnië

(n=5íÍ)

Kolom %

19ïo

24%

27%

19%

11o/o

Lukavac
(n=713)

Kolom %

18%

22%

30%

20o/.

10ïo

UNPROFOR Totaal
($=12241

Aantal Kolom %

223 19%

274 23o/o

347 29o/o

235 200/,

128 110/.
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Psychische klachten door oorlogservaringen
Van de totale groep schatte 16% van alle UNPROFOR-militairen dat er een vrij
grote tot zeer grote kans bestond op het ontstaan van psychische problemen als
gevolg van de oorlogservaringen. Meer dan de helÍt van alle militairen achtte
deze kans vrij tot zeer klein. Ook hierover bestonden nauwelijks verschillen in

opvatting tussen beide groepen militairen (n.s.).

Tabel 7.6.3 Risicoperceptie t.a.v. het ontstaan van psychische
problemen door oorlogservaringen

Hisicoperceptie PTSS

(n.sJ

zeer klein

vrij klein

neutraal

vril groot

heel groot

Bisico Milieu (***)

zeer klein

vrij klein

neutraal

vrij groot

heel groot

Lukavac
(n=713)

Kolom %

29fo

27%

28%

12%

4%

Bosnië
(n=713)

Kolom %

29%

27o/o

27%

13%

3%

Bosnië
(N=511)

Kolom %

23%

33%

26%

14o/o

5o/"

UNPROFOR Totaal

{n=1224)

Aantal Kolom %

350 29Yo

326 27o/o

333 28%

152 130/o

45 4o/o

UNPROFOR Totaal
(n=12241

Aantal Kolom %

156 13Yo

244 20o/o

296 25o/o

285 24%

221 18%

Gezondheidsklachten door milieuverontreiniging
Behalve de bovenstaande drie vragen naar de perceptie van het gelopen risico
als gevolg van uitzending naar een oorlogsgebied, is tevens in kaart gebracht
hoeveel risico men dacht te lopen op gezondheidsklachten als gevolg van
milieuverontreiniging in Bosnië.

De antwoorden op deze vraag staan vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 7.6.4 Risicoperceptie gezondheid en milieuverontreiniging

Lukavac
(n=713)

Kolom %

6o/o

12%

24o/o

31%

28%
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Zoals uit tabel 7.6.4 kan worden opgemaakt, waren de verschillen in
risicoperceptie tussen de beide onderzoeksgroepen aanzienlijk (p <.001). Van
de militairen in de Lukavac-groep gaÍ meer dan de helft (59%) aan het risico van
gezondheidsklachten als gevolg van milieuverontreiniging vrij groot tot zeer groot
te vinden. ln de groep uit overig Bosnië lag het percentage met '18% meer dan
drie keer zo laag. Slechts 17"/" van de groep uit Lukavac achtte de kans op het
ontstaan van gezondheidsklachten klein tot zeer klein, ten opzichte van 56% uit
de overig Bosnië-groep. Aangetekend moet hierbij tevens worden dat de
bovenbeschreven percentages betrekking hebben op de gehele
onderzoeksgroep, en niet alleen op degenen die zelÍ aangaven
gezondheidsklachten te hebben (gehad).

Ervaren oorzaken van gezondheidsproblemen tijdens verblijf
ln deze paragraaÍ is allereerst aandacht besteed aan de inschatting van de
enkele risico's, zoals die op gijzeling, gewond raken, milieuverontreiniging en
stress. Daarnaast is ook inÍormatie ingewonnen over hetgeen de militairen zelÍ
beschouwen als de oorzaak van eventuele gezondheidsproblemen die tijdens
hun uitzending zijn ontstaan of verergerd. Deze vraag is voorgelegd aan alle
militairen met gezondheidsklachten. Het was mogelijk om meer dan één
antwoord te geven. De ervaren oorzaken van de gezondheidsproblemen staan
weergegeven in onderstaande graÍiek.

Aangezien er binnen Lukavac meer gezondheidsproblemen werden vermeld dan
daarbuiten, zijn de antwoorden niet in absolute aantallen, maar in percentages
weergegeven. Alleen de meningen van mensen die zelf gezondheidsproblemen
hebben ervaren tijdens het verblijf staan weergegeven in grafiek 7.6.3.
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Grafiek 7.6.3 Eruaren oorzaken van gezondheidsproblemen in Bosnié

Zoals uit bovenstaande graÍiek valt op te maken, treden er duidelijke verschillen
op in de beantwoording van de vraag naar ervaren oorzaken. Militairen uit
Lukavac geven signiÍicant vaker dan de overige militairen aan dat de ooaaak van
hun gezondheidsproblemen naar hun mening is gerelateerd aan de consumptie
van lokaal drinkwater, het optreden van inÍectieziekten en de blootstelling aan
stof, roet en chemische stoÍÍen. Stress als mogelijke oorzaak van
gezondheidsklachten wordt binnen Lukavac minder vaak genoemd dan
daarbuiten. ln de categorie overige oorzaken wordt tevens meerdere malen
melding gemaakt van fysieke bélasting die heeft geleid tot klachten en
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Als oozaken daarvoor worden onder
meer genoemd de belasting als gevolg van het dragen van zware scherÍvesten
en het rijden van (vracht)wagens over slechte wegen.

Ervaren oorzaken gezondheidsproblemen
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7.7 Samenvatting belastende factoren

Blootstelling aan belastende factoren
Met behulp van een vragenlijst is geïnventariseerd in welke mate de
onderzoeksgroep tijdens het verblijÍ in Bosnië is blootgesteld aan belastende
Íactoren. Op basis van deze zelfrapportage bleek sprake te zijn van verschillen
tussen beide groepen in met name blootstelling aan Íysisch-chemische Íactoren
en mogelijk ook microbiologische factoren. De mate van psychosociale belasting
verschilde niet tussen beide onderzoeksgroepen.

De Íysieke belasting gedurende het verblijÍ in Bosnië is relatief beperkt geweest.
Een relatieÍ groot gedeelte van de werkzaamheden (60% in Lukavac, 78"/o in
Bosnië) betrof het werken met voertuigen, waaronder vrachtwagens en
pantservoertuigen. Als gevolg daarvan kwam de helÍt van de groep (45% in
Lukavac, 58% in overig Bosnië) dagelijks in contact met uitlaatgassen (met name
diesel). De groep in Lukavac heeÍt tijdens de werkzaamheden wat minder contact
gehad met uitlaatgassen dan de vergelijkingsgroep, hetgeen naar alle
waarschijnlijkheid te maken heeft gehad met aan de locatie gerelateerde
verschillen in vervoerstaken.

Eenderde van de militairen (32% in Lukavac, 34"/" daarbuiten) kwam als gevolg
van de werkzaamheden dagelijks in contact met olieproducten. Ook werd er op
en rondom de standplaatsen veel vuil werk verricht.

De mate van eruaren hincler door blootstelling aan roet en stof op de bodem werd
sterk bepaald door de standplaats. Driekwart van de militairen uit de Lukavac-
groep en 40"/o daarbuiten kwam hiermee dagelijks in aanraking. De dagelijkse
blootstelling aan stoÍ en roet via de lucht lag met respectievelijk 77"/" (Lukavac)
en 49"/" (Bosnië) nog wat hoger. Ook waren de ervaren blootstelling aan
mogelijk schadelijke binnen- en buitenluchtexposities in Lukavac veel groter. Dit
kwam tot uiting in ervaren verschillen in onder meer de kleur en stank van de
lucht en de waargenomen eÍfecten op de mond (smaak) en ademhaling.

Het bleek gezien de beperkt beschikbare gegevens heel moeilijk om op basis
van de vragenlijst goed inzicht te krijgen in de eventuele microbiologische
belasting tijdens het verblijÍ in Bosnië. De mate van voorkomen van
inÍectieziekten (zie hooÍdstuk 5) kan beschouwd worden als een globale indicatie
daarvan. ln Lukavac werd vaker gebruik gemaakt van locaal water voor de
bereiding van voedsel, koÍÍie en thee. Ook werden binnen Lukavac vaker
opmerkingen gemaakt over karakteristieken van het lokale drinkwater, zoals
kleur, geur en smaak.
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Risicoperceptie
Beide onderzoeksgroepen hebben de kans op het ontstaan van lichamelijke en
psychische klachten als gevolg van het verblijÍ in een oorlogsgebied op een
nagenoeg vergelijkbare wijze ingeschat. Het risico van gijzeling werd in Lukavac
wat groter bevonden dan daarbuiten. Gezien de feitelijke ervaringen tijdens het
verblijf in Bosnié kan deze hogere inschatting van het risico als realistisch worden
beschouwd. Het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van
milieuverontreiniging werd in Lukavac eveneens hoger ingeschat. Of deze
inschatting realistisch is, is separaat onderzocht door het
milieuonderzoeksbureau DHV, die een gezondheidsrisicobeoordeling heeÍt
uitgevoerd ten aanzien van de milieusituatie op de compound (DHV, 1998). De

conclusies van het onderzoek door DHV worden in de discussie (hoofdstuk 10)

nader besproken.

Samenhang met gezondheid?
De beoordeling van het risico van gezondheidsklachten als gevolg van
milieuverontreiniging bleek in de Lukavac-populatie duidelijk hoger te liggen dan
binnen de reÍerentiegroep. Ook de gerappofteerde blootstelling aan met name
roet en stof bleek in Lukavac verhoogd te zijn ten opzichte van de
vergelijkingsgroep. Aangezien eerder in de rapportage is gebleken dat een aantal
gezondheidsklachten binnen de Lukavac-populatie vaker voorkomt dan in de
vergelijkingsgroepen, doet zich de vraag voor of er een verband bestaat tussen
de blootstelling aan de in dit hoofdstuk besproken belastende factoren en de in
hoofdstuk 5 besproken gezondheidsproblemen. ln hooÍdstuk 8 zal op basis van
multivariate analyse worden besproken oÍ de in dit hoofdstuk besproken
blootstellingen een verklaring kunnen bieden voor de gesignaleerde
gezondheidsklachten, ook nadat correctie is toegepast voor de in hooÍdstuk 6
besproken algemene risicoÍactoren.



-90- Gezondheidsonderzoek UNPROFOR



G e zon dh e id so nd e rzoek U N P RO F O R -91-

I Relatie gezondheid en omgevingsfactoren

8.1 !nleiding

ln dit hoofdstuk zal met behulp van multivariate analyse (logistische regressie)
onderzocht worden wat de belangrijkste voorspellende factoren zijn voor de in de
eerdere hoofdstukken besproken gezondheidsindicatoren, nadat is gecorrigeerd
voor andere relevante risicofactoren en verstorende variabelen.

Gezien het grote aantal uitkomstmaten en mogelijk beïnvloedende factoren werd
op basis van de univariate analyses (hoofdstuk 4-6) een selectie opgesteld van
de voor het UNPROFOR-onderzoek meest relevante gezondheidsklachten. Als
criterium voor bespreking in dit hoofdstuk is gesteld dat het om
gezondheidsklachten moet gaan die in de univariate (ongecorrigeerde) analyses
signiÍicant en bovendien minstens 50% vaker voorkomen bij de groep militairen
die in Lukavac gestationeerd is geweest dan bij de militairen die naar andere
plaatsen in Bosnië zijn uitgezonden.
Het gaat hierbij om luchtwegklachten, vermoeidheid, geheugen- en
concentratiestoornissen en maagdarm klachten.

8.2 Opbouw model Iogistische regressie

De primaire vraagstelling voor de logistische regressie-analyses is of de uit de
univariate analyses gebleken verschillen in gezondheid tussen de beide
onderzoeksgroepen (standplaats Lukavac versus standplaats elders in Bosnië)
blijven bestaan na correctie voor mogelijke verstorende variabelen. Vervolgens
is onderzocht of de resterende verschillen kunnen worden verklaard door
bepaalde Íactoren die zijn gerelateerd aan het verblijf in Bosnië. Aangezien
risicoÍactoren en mogelijke verstorende factoren kunnen verschillen al naar
gelang het gezondheidsprobleem, is per gezondheids-probleem een logistisch
model opgebouwd, dat bestaat uit drie fasen:

1. Ruwe odds ratio voor standplaats
Allereerst werd per gezondheidsindicator de ruwe (ongecorrigeerde) odds ratio
voor het effect van de standplaats bepaald. Alleen de standplaats en de
constante werden daarbij in het model opgenomen. Op deze wijze wordt een
indicatie verkregen van de ongecorrigeerde verschillen in het voorkomen van de
gezondheidsklacht tussen beide onderzoeksgroepen. De uitkomst daarvan is in
grote lijnen vergelijkbaar met de resultaten uit de univariate analyses binnen
hooÍdstuk 5). De verschillen zijn gerelateerd aan het Íeit dat de eÍfectmaat nu
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wordt weergegeven in de vorm van een odds ratio en in hoofdstuk 5 in de vorm
van een relatieÍ risico. Bij een lage prevalentie van een bepaald
gezondheidsprobleem (<10%) ziln deze 2 maten over het algemeen goed met
elkaar te vergelijken. Daarnaast is de onderzoeksgroep die opgenomen wordt in

een multivariate analyse zoals logistische regressie vaak wat kleiner dan bij een
univariate analyse, omdat alleen mensen zonder ontbrekende gegevens op alle
modelvariabelen worden opgenomen.
Hoe dan ook, de odds ratio uit de eerste trap van het model geeÍt een indicatie
van het ruwe, ongecorrigeerde effect van de standplaats op de
gezondheidsindicator die wordt onderzocht.

2. Bekende risicofactoren en potentiële conÍounders
ln tweede instantie werden in het model de uit de medische literatuur bekende
risicofactoren voor de betreffende gezondheidsklachten als covariaat
opgenomen. Gezien het sterke verband tussen leeftijd en geslacht enerzijds en
gezondheid anderzijds, wordt in gezondheidsonderzoek ook nagenoeg altijd
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. ln het UNPROFOR onderzoek was het
echter niet mogelijk en zinvol om aparte analyses voor geslacht uit te voeren,
gezien het kleine aantal deelnemende vrouwen. Leeftijd is wel een relevante
indicator, hoewel een hogere leeftijd binnen de militaire populatie in tegenstelling
tot die in de algemene bevolking eerder een beschermende factor dan een
risicofactor bleek te zijn. Militaire rang is eveneens, zowel uit beleidsmatig als
inhoudelijk oogpunt een parameter die van belang is bij het opstellen van de
modellen. Het bleek echter niet goed mogelijk te zijn om militaire rang als een
aparte covariabele op te nemen in het model, aangezien er binnen de
onderzoekspopulatie een zeer sterk positief verband tussen leeftijd en militaire
rang bestond. Opname van militaire rang naast leeÍtijd als separate Íactor zou
ertoe leiden dat het logistisch model niet goed kan worden opgebouwd door een
te groot aantal lege oÍ onvolledig gevulde cellen. Dit leidt tot een ongewenste
vertekening van de modelparameters (collineariteit).

Aangezien uit de vergelijking van beide onderzoeksgroepen is gebleken dat er
significante verschillen in leeÍtijd en opbouw van militaire rang tussen beide
locaties bestaan, was het wel van belang om hiervoor in de logistische regressie
te kunnen corrigeren. Dit geldt te meer daar militaire rang tevens beschouwd kan
worden als globale indicator van diverse soorten beroepsmatige belasting in
Bosnië (jongere militairen in lagere rangen voeren bijvoorbeeld vaker fysiek
zwaar belastend en 'vuil werk' uit, hetgeen een risicoÍactor zou kunnen zijn voor
sommige gezondheidsklachten). Om die reden is een combinatievariabele
opgesteld, waarin zowel leeftijd als rang zijn opgenomen. ln de analyses kon
daardoor worden gecorrigeerd voor het gecombineerd eÍfect van beide factoren.
Tenslotte werd in de tweede stap een variabele opgenomen als indicator voor de
gezondheidstoestand vóór het vertrek naar Bosnië.
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De meeste variabelen die in de tweede fase in het modelzijn opgenomen zijn als

globale categorieën opgenomen (indeling in twee of drie groepen). De correctie
voor sterke verstorende variabelen met gebruik van brede categorieën kan in

principe leiden tot rest-conÍouding. Afzonderlijk is daarom nagegaan in hoeverre
hiervan sprake was voor belangrijke potentieel verstorende variabelen, zoals
leeÍtijd, rang en rookgedrag. Een meer gedetailleerd categoriseren van deze

variabelen leidde echter niet tot andere schattingen voor het effect van de

standplaats in Bosnië op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Deze

resultaten zijn daarom niet apart weergegeven in afzonderlijke tabellen.

Het uiteindelijke doel van de tweede fase in de opbouw van het model is om te

beoordelen of het verhoogde risico voor de locatie Lukavac, zoals gebleken uit

de univariate analyses, in stand blijft na correctie voor de belangrijkste algemene
-niet aan het verblijf in Bosnië gerelateerde- risicoÍactoren en potentiële

verstorende variabelen. Een substantiële daling van de Odds Ratio ( de risico-
indicator in het logistische model) is daarbij een indicatie dat andere dan aan

Bosnië gerelateerde variabelen verantwoordelijk zijn voor het gevonden verband
tussen gezondheidtoestand en het verblijf in Lukavac.

3. Belastende factoren tiidens en na uitzending
ln derde instantie werden in het model de variabelen opgenomen die een

indicator zijn voor de blootstelling aan Íysieke, chemische en psychosociale

belasting tijdens het verblijf in Bosnië. Het doel hiervan is om na te gaan in

hoeverre aan het verblijÍ in Bosnië gerelateerde Íactoren een verklaring kunnen
vormen voor gezondheidsverschillen tussen de onderzoeksgroepen. ln hoofdstuk

5 is besproken in welke mate deze belastende Íactoren verschillen tussen de

onderzoeksgroepen. De keuze voor deze factoren verschilt per aandoening en

is primair gebaseerd op kennis over de etiologie van de aandoeningen
(hypothese-toetsende benadering). Gezien de speciÍieke omstandigheden
waarop het onderzoek betrekking heeft (oorlogssituatie) en de onzekerheden als
gevolg van het gebrek aan harde kennis over mogelijke risico-indicatoren is ook
op basis van de Íeitelijke onderzoeksgegevens bekeken oÍ er nog aanvullende
variabelen konden worden gevonden die een bijdrage leveren aan het model
(hypothesegenererende benadering). De variabelen die een duidelijk verband
bleken te hebben met de onderzochte gezondheidsklachten zijn, op voorwaarde
dat een plausibele verklaring kon worden verondersteld, eveneens beschouwd
als potentiële risico-indicator en op basis daarvan opgenomen in de logistische
regressie-analyse. Ook na de derde stap werd tenslotte onderzocht welk effect

de in het modelopgenomen variabelen hadden op de parameterschatting van de

factor locatie. lndien de odds ratio voor de Íactor locatie substantieel daalde als

gevolg van opname van de variabelen in de derde Íase, betekent dit dat het

efÍect van de standplaats geheel oÍ mede wordt beïnvloed door de in deze fase

in het model ingebrachte expositievariabelen.
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8.3 Onderste luchtwegklachten

De resultaten in hoofdstuk 5 laten zien dat onderste luchtwegklachten, zoals
hoesten en benauwdheid, bij mensen die in Lukavac waren gestationeerd vaker
voorkwamen dan bijde militairen uit beide overige standplaatsen. Bijna een kwaft
(24"/o) van de Lukavac-populatie gaf aan geregeld last van hoesten te hebben ten
opzichte van 15"/" in de rest van Bosniè.
Om te onderzoeken of deze univariate verschillen werkelijk zijn gerelateerd aan
het verblijf in Bosnië, wordt in deze paragraaÍ met behulp van logistische
regressie onderzocht of deze samenhang ook blijÍt bestaan in een multivariate
analyse, waarbij gecorrigeerd wordt voor potentiële verstorende variabelen.
Tevens is onderzocht welke andere variabelen een onaÍhankelijke bijdrage
leveren aan de geconstateerde luchtwegproblematiek. Allereerst werd daartoe
vastgesteld welke variabelen in model B (niet aan Bosnië gerelateerde
risicofactoren) en model C (aan Bosnië gerelateerde variabelen) dienden te
worden opgenomen.

8.3.1 Modelopbouw

Univariaat Model
ln model A zijn onderste luchtwegklachten als aÍhankelijke variabele en de locatie
tijdens verblijÍ als onaÍhankelijke variabele opgenomen.

Mogelijke risicofactoren onderste luchtwegklachten (model B)
Uit de medische literatuur is bekend dat roken en allergische constitutie
gerelateerd kunnen zijn aan het voorkomen van luchtwegaandoeningen. Ook
reeds bestaande klachten zijn een belangrijke voorspeller voor latere klachten.
Om die reden werd in hooÍdstuk 7 onderzocht of deze variabelen in verschillende
mate voorkomen in beide onderzoeksgroepen. ln dat geval kunnen deze
variabelen de samenhang tussen de standplaats in Bosnië en de ervaren
luchtwegklachten beïnvloeden, waarvoor gecorrigeerd dient te worden.
Ook verschillen in de prevalentie van hoestklachten die al voor vertrek naar
Bosnië bestonden, zouden een verklaring kunnen zijn voor de huidige verschillen
in het voorkomen van onderste luchtwegklachten. Slechts een kleine minderheid
van de groep met klachten (14%) gaf echter aan deze klachten ook al voor
vertrek te hebben gehad (Lukavac 12%, Bosnië 17"/", n.s). Geconcludeerd is
eerder dat zowel rookgedrag, allergische constitutie en reeds bestaande klachten
daardoor waarschijnlijk geen aÍdoende verklaring kunnen geven voor de
gebleken verschillen in luchtwegklachten tussen beide onderzoeksgroepen.
Desondanks zijn bovengenoemde variabelen als erkende risicoÍactoren voor
luchtweggerelateerde klachten meegenomen in de logistische regressie-analyse,
aangezien de schatting van de modelparameters daardoor wordt verbeterd.
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Potentiële aan uitzending gerelateerde risicofactoren (model C).

Blootstelling aan stof, roet en uitlaatgassen, het hebben uitgevoerd van fysiek
belastende arbeid tijdens het verblijÍ in Bosnië en risicofactoren voor PTSS en

oorlogsgerelateerde mentale belasting (stress) zijn als covariaten in de analyse
opgenomen. Expositie aan stoÍ en roet tijdens het verblijf in Bosnië (ongeacht

standplaats) is univariaat gerelateerd aan huidige klachten van geregeld hoesten
(RR= 1 .9; 95"/" Bl=1.4-2.5: p <.001). Met name de mate waarin de uitzending
naar Bosnië als aangrijpend werd ervaren en in mindere mate de ervaren
machteloosheid bleken univariaat gerelateerd aan huidige luchtwegklachten,
zodat ook deze Íactor als dichotome onafhankelijke variabele is opgenomen in
het model.

8.3.2 Resultaten onderste luchtwegklachten

De resultaten van de logistische regressie-analyse staan vermeld in

onderstaande tabel.

ln kolom A staan de resultaten (Odds ratio met 95% betrouwbaarheidsinterval en

significantieniveau) voor het ongecorrigeerde model, waarin alleen de locatie van
de standplaats in Bosnië is weergegeven.
ln kolom B staan de resultaten van het model, waarin ook de bekende
risicofactoren zijn opgenomen.
ln kolom C staan de resultaten vermeld waarin eveneens de aan uitzending
gerelateerde factoren zijn opgenomen.
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Tabel 8.3 Resultaten logistische regressie onderste luchtwegklachten

0mschrijving variabelen Model B, inclusieí Model C, inclusieÍ
correctie voor expositie in Bosnië

risicoÍactoren

0R 95% Bt 0R 95% Bt

2.1 1.4-3.0 
-* 1.7 1.1-2.5Locatie Lukavac (t.o.v, overig Bosniè) 1.9 1.3-2,6 ***

Rang(t.o.v,oÍÍicier)

-korporaal

- soldaat

Allergie

- weet niet

-ja
Roken in Bosnië

- tot 20 sigaretten/dag

- >20 sigaretten/dag

Hoestklachten voor Bosniè

Expositie aan slof en roet

MCS-klachten

- weet niet

-ja
Hyperreactiviteit (risicof actor PTSS)

Aangrijpende gebeuflenissen Bosnië

Significantie-niveau: 
- p <.05; -- p <.01; r-- p <.001

Univariaat model

A (alleen

constanle mèt

locatie Bosnië)

0R 9s% Bt

1.4

1.3

2.1

1.4

1.9

2.7

'70

0.9-2.2 1.3 0.8-2.1

0.9-2.0 1.5 1.0-2.2

1 .2-3.8 
.- 1.7 0.8-3.4

0.9-2.0 1 .1 0.7-1.7

1.3-2.8 .. 2.1 1.4.3.2 ...
'1.6-4.4 ... 3.0 1.8-5.0 .*

18-347 60.1 16-214 *-

2.4 1.5-3.7 ..

1.4 0.7-2.6

2.6 1.7-4.2 **

'L8 1.2-2.7 *
1.7 1.2-2.5 **

Univariaat model
De ruwe odds ratio van de variabele locatie voor de uitkomstmaat "de laatste tijd
geregeld last van hoesten" (afkomstig uit de VOEG-vragenlijst over ervaren
gezondheid) bedroeg 1.9 (95% Bl 1.3-2.6; p <.01). Dit impliceeft dat, zonder
correctie voor andere variabelen, de standplaats van de militairen binnen dit
onderzoek een relevante Íactor is bij de verklaring van de luchtwegklachten.
Mensen die aangeven regelmatig last te hebben van hoesten blijken ongeveer
twee keer zovaak gestationeerd te zijn geweest in Lukavac als in de andere
standplaatsen in Bosniè.

Model met potentiéle confounders (B)
Opname van de algemene risicofactoren voor luchtwegklachten (model B)
verbeterde het modelaanzienlijk (p <.001). Uit de geschatte parameters in model
B (tweede kolom) blijkt de kans op luchtwegklachten een omgekeerd verband
vertoont met militaire rang en daarmee ook met de leeftijd. Militairen in de rang
van soldaat of korporaal met een leeÍtijd - bijna - altijd onder de 30 jaar ten tijde
van het onderzoek, hebben vaker luchtwegklachten gerapporteerd dan ouderen.
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Na correctie voor bestaande hoestklachten voor vertrek en rookgedrag (meer bij
militairen in lagere rangen) is het verschil met oÍÍicieren echter net niet significant.
Doordat de gemiddelde leeftijd in Lukavac (en daardoor ook het aandeel
ofÍicieren) hoger ligt dan in de groep uit overig Bosnië, neemt de odds ratio voor
de standplaats Lukavac na correctie voor onder meer leeÍtijd en rang verder toe
(van 1 .9 naar 2.1; 95% Bl=1.4-3.0; p <.001).
Voor de uitzending reeds bestaande klachten op het gebied van de onderste
luchtwegen blijken, zoals verwacht mocht worden, de kans op huidige
luchtwegklachten het best te voorspellen. Dit komt tot uitdrukking in een zeer
hoge odds ratio (p <.001). Het gaat hierbij echter om een kleine groep mensen
(n=30). Doordat maar weinig mensen voor vertrek klachten hadden is de bijdrage
aan het verklaren van de klachten op populatieniveau beperkt, ondanks de hoge
odds ratio. Zelfgerapporteerde allergische klachten zijn enigszins gerelateerd aan
luchtwegklachten; daarbij valt op dat het verband sterker is in de groep militairen
die niet zeker weet oÍ men allergisch is.

Roken tijdens het verblijf in Bosnië bleek volgens verwachting gerelateerd te zijn
aan een verhoogde kans op luchtwegklachten. Maximaal 20 sigaretten per dag
roken tijdens het verblijf in Bosnië resulteert in een signiÍicant verhoogde odds
ratio (OR=1.9; 95% Bl=1.3-2.8; p<.01). Bij de groep die dagelijks meer dan 20
sigaretten rookte was de odds ratio voor roken nog meer verhoogd (OA=2.1'
95% Bl = 1.6-4.4).

Zoals aangegeven neemt de odds ratio voor het risico dat is gerelateerd aan de
standplaats door toevoeging van de bovenvermelde covariaten in model B toe
van 1.9 (ruwe analyse) tot 2.1 (95% Bl ='1.4-3.0; p <.01). Dit impliceert dat de
demografische karakteristieken van beide groepen en de bekende risicofactoren
voor luchtwegklachten, zoals roken, bestaande klachten en een allergische
aanleg, geen verklaring vormen voor de gevonden verschillen tussen de beide
onderzoeksgroepen. Deze factoren hebben zelÍs een licht maskerend eÍÍect.

Model met belastende Bosnië gerelateerde factoren (C)
ln de derde Íase van opbouw van het model werd tenslotte een aantal variabelen
toegevoegd, die een indicatie geven van de mogelijke blootstelling tijdens het
verblijÍ in Bosnië.

Deze variabelen met de bijbehorende odds ratio en betrouwbaarheidsintervallen
staan weergegeven in de derde kolom van de tabel (model C). Allereerst is in het
model een aantal indicatoren voor expositie aan milieuÍactoren opgenomen.
Blootstelling aan uitlaatgassen bleek niet te difÍerentiëren tussen mensen met en
zonder luchtwegklachten (niet weergegeven). Dagelijkse blootstelling tijdens
uitzending aan stoÍ en roet bleek echter een onaÍhankelijke risicoÍactor te zijn
voor luchtwegklachten (OR=2.4; Bl='1.5-3.7; p<.001). Militaire rang blijft ook na
correctie gerelateerd aan het voorkomen van luchtwegklachten.
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Gevoelig of allergisch reageren op verschillende niet natuurlijke stoffen, zoals
uitlaatgassen, rook, kerosine (MCS-klachten) leidde eveneens tot een significant
verhoogde odds ratio (OR=2.6; Bl=1.2-2.5; p <.01).
Zoals vermeld zijn ook oorlogsgerelateerde stressoren en risicofactoren voor
PTSS in het model opgenomen als indicator voor psychosociale belasting. Wat
betreft de doorgemaakte oorlogservaringen blijkt met name de mate waarin de
oorlog in Bosnië als aangrijpend is ervaren van belang te zijn als risico-indicator.
Een onaÍhankelijk efÍect werd gevonden voor mate waarin de
oorlogsomstandigheden als aangrijpend zijn ervaren (OR-1.7; Bl=1.2-2.5; p<.01).
Van de risicofactoren voor PTSS bleek uit de univariate analyses dat alleen het
verhoogd voorkomen van hyperreactiviteit significant verschilt tussen de groep
militairen uit Lukavac en de militairen uit overig Bosnië. Ook na multivariate
analyse met correctie voor alle overige covariaten blijkt een verhoogd score op
de PTSS risicofactor hyperreactiviteiÍeen onaÍhankelijke bijdrage te leveren aan
het model(OR=1.8; Bl= 1.2-2.7; p<.01).

Gezien de inmiddels verstreken tijd sinds terugkeer uit Bosnië is ook onderzocht
of de huidige fysieke en mentale werkbelasting een verklaring kon bieden voor
de gerapporteerde luchtwegklachten. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Ook
een indicator voor mogelijke ongerustheid over milieuverontreiniging in Lukavac
had nauwelijks invloed op het model of de OR voor de locatie van verblijf, zodat
de kans op veilekening hierdoor waarschijnlijk beperkt is gebleven.

Het toevoegen van de bovenbeschreven groep belastende factoren heeft geleid
tot een daling van de Odds ratio voor de factor locatie van2.l naar 1 .7 (95%Bl-
1.1-2.5, p <.01). Dit impliceert dat de in het model in Íase 3 toegevoegde
belastende Íactoren de gevonden bijdrage van de standplaats wel enigszins,
doch niet geheel kunnen verklaren. De factor standplaats blijft ook na opname
van bovenbeschreven positieÍ en significant gerelateerd aan het voorkomen van
luchtwegklachten twee tot drie jaar na terugkomst. Het eÍÍect van de standplaats
valt daardoor niet geheel te verklaren uit de bovenbeschreven modelparameters.
Ongeacht de Íeitelijke standplaats van de betrokken militairen, kan alle in het
uiteindelijke model opgenomen variabelen als een onafhankelijke risicofactor
voor geregelde hoestklachten worden beschouwd. Uit het model blijkt dat een
gevoelige constitutie (overgevoeligheid in de vorm van allergie, MCS-klachten
en/oÍ een verhoogde score op hyperreactiviteit) en de blootstelling aan Íysieke,
milieu- of pychosociale belasting een onaÍhankelijke voorspellende factor te zijn.
Tevens is het rookgedrag een duidelijke onaÍhankelijke risicoÍactor. Rookgedrag
kan echter, net zomin als pre-existente klachten, allergie en oorlogservaringen,
een verklaring vormen voor de geconstateerde verschillen in luchtwegklachten,
aangezien beide groepen militairen hierin niet van elkaar verschilden. Van de in
het modelopgenomen variabelen verschillen beide groepen alleen ten aanzien
van de Íactor hyperreactiviteit en de expositie aan stof en roet van elkaar.
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8.4 Bovenste luchtwegklachten

Bovenste luchtwegklachten zoals verkoudheid en voorhoofdsholteontsteking
komen verhoogd voor binnen de populatie uit Lukavac. Om die reden is ook een
logistische regressie-analyse uitgevoerd ten aanzien van bovenste
luchtwegklachten. Als indicator daarvoor wordt gebru ikt:

8.4.1 Modelopbouw

Univariaat
ln modelA is allereerst de afhankelijke variabele opgenomen, gedefinieerd als
in het aÍgelopen jaar last hebben gehad van ontstekingen van de
voorhoofdsholtes of neus(bij)holtes.

ModelB
ln Model B, zijn in de tweede trap de volgende variabelen opgenomen:
- rang (mede als indicator voor leeftijd, opleidingsniveau en functie)
- allergische klachten

ModelC
ln Model C zijn de indicatoren opgenomen voor diverse vormen van belasting
tijdens uitzending en daarna. Zie voor een toelichting ad. 8.3.

8.4.2 Resultaten bovenste luchtwegklachten

Univariate analyse
De ruwe odds ratio voor standplaats bedraagt 1.9 (95% Cl = 1 .2-2.8, hetgeen
impliceert dat vermoeidheidsklachten binnen de Lukavac populatie bijna twee
keer zo vaak voorkomen als binnen de referentiepopulatie.

Model B
Het inbrengen van de groep algemene risicoÍactoren uit model B, heeft een licht
eÍÍect op de odds ratio voor standplaats; De odds ratio voor locatie daalt
enigszins van 1.9 naar 1.6, maar blijft significant hoger in de groep uit Lukavac
(95% Bl= 1.1-2.6).

Model C
De eÍÍecten op deze parameter als gevolg van opname van deze en de overige
uitzendingsgerelateerde variabelen in het model, staan weergegeven in

onderstaand overzicht.
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Tabel 8.5 Resu ltaten logistische regressie bovenste luchtwegklachten

0mschriiving variabelen

Locatie Lukavac (t,o,v. Bosniè)

Rang (t.o.v. (onder)otf icier)

- korporaal

- soldaat

Allergie

- weet niel

-ja

Hypeneactiviteit

Huidige Fysieke belasting

Univariaat model A Model B, inclusief
(alleen constante correctie voor

metlocatieBosniè) risicoÍactoren

0B 95% Bt 0R 95% Bt

1.9 1.2-2.8',r 1.6 1.1-2.6',

1.5 0.9-2.5

0.8 0.5-1.2

0^6 0.2-1.7

1.3 0.9-2.1

Model C, inclusieÍ

expositie in Bosnië

oB 95% Br

1 .6 1,0-2,5 
-

1.1 0.6-1.8

0.7 0.4-1.1

4.7 0.2-1.7
''.3 0.8-2,1

2.1 1.3-3.5 *
'1.8 1.2-3.0 *

Significantie-niveau: * p-waarde <.05; ". p-waarde <.01 ; 
-.- p-waarde <.001

Van de overige aan Bosnië gerelateerde Íactoren blijken met name hyper-
reactiviteit (OR= 2.1) en de huidige Íysieke belasting (OR=1.8) in het werk
gerelateerd aan voorhoofdsholteontstekingen. Ongeacht de inbreng van deze
variabelen blijft er echter een signiÍicant positief verband bestaan tussen huidige
bovenste luchtwegklachten en de standplaats Lukavac. De Odds ratio voor
Lukavac t.o.v. Bosnië bedraagt na correctie 1.6 (95% Bl='1.0-2.5).

8.5 Vermoeidheid

Vermoeidheid is een van de gezondheidsindicatoren die veelvuldig voorkomen
binnen de onderzoekspopulatie. Vermoeidheidsklachten komen bij militairen uit
Lukavac significant meer voor dan bij de overige militairen. Om die reden is ook
een logistische regressie-analyse uitgevoerd ten aanzien van
vermoeidheidsklachten.

8.5.1 Modelopbouw

Univariaat model
ln model A is allereerst de afhankelijke variabele vermoeidheid opgenomen,
gedefinieerd als zich momenteel sneller vermoeid voelen dan men normaal acht.
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ModelB
ln Model B zijn in de tweede trap de volgende variabelen opgenomen:
- rang (mede als indicator voor leeftijd, opleidingsniveau en Íunctie);
- het voorkomen van deze klachten voor uitzending;
- leefstijl (als dichotome variabele; gezond versus minder dan gezond;

- huidige mentale belasting door werk;
- huidige fysieke belasting door werk.

Model C
ln Model C zijn de indicatoren opgenomen voor diverse vormen van belasting
tijdens uitzending en daarna. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
8.3.

8.5.2 Resultatenvermoeidheid

Univariaat model (A)
De ruwe odds ratio voor standplaats bedraagl l.T (95% Cl = 1 .3-2.3), hetgeen
impliceert dat vermoeidheidsklachten binnen de Lukavac-groep duidelijk meer
voorkomen dan binnen de overig Bosnië-groep.

ModelB
Het inbrengen van de groep risicoÍactoren uit model B heeft geen effect op de

odds ratio voor standplaats; deze blijft signiÍicant. De aanwezigheid van
vermoeidheidsklachten reeds voor vertrek is verreweg de beste voorspeller van
huidige vermoeidheidsklachten (OR>100). Het percentage mensen dat hiervan
melding maakt is echter zo klein, dat dit resultaat niet statistisch significant is.

De huidige fysieke en mentale belasting in het werk zijn tevens van invloed op
vermoeidheidsklachten (OR respectievelijk 1.5 en 1.3, p<.05).

Ook leefstijl blijkt een factor van belang. Mensen die hun eigen leeÍstijl gezond
tot zeer gezond noemen hebben twee keer minder vaak last van
vermoeidheidsklachten dan mensen met een -naar eigen zeggen- minder goede

leefstijl. Uit de open opmerkingen in de vragenlijst is eveneens gebleken dat een
minder goede conditie van belang is bij de beoordeling van de eigen gezondheid.

De effecten op deze parameter als gevolg van opname van deze en de overige
uitzendingsgerelateerde variabelen in het model, staan weergegeven in

onderstaand overzicht.
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Tabel 8.4 Resultaten logistische regressie vermoeidheid

Omschriiving variabelen Univariaat model A ilodel B;r,inclusieÍ
(alhen constante conectie voor

ÍïËt locatie Bosnië) risicoÍacl,oren

oR 95%Bt OR 95%Bt

1.7 1 .2-2.3 
.* 

1 .6 1 .2-2.3 "Lo§àtie Lulcavac {fo.v. Bosnië)

Rang (t.o.v. (onder)oÍficier)

- korporaal

- soldaat

Fysieke'betastuid huidj§,:werk,,.r,,

Mentaal belastend huidig werk

LeeÍstijl (t.o.v. gezonde leeÍstijl)

Hypeneactiviteit (factor PTSS)

Aangrijpende gebeurtenissen B.

- Enigszins

- Erg

Expositie roet in lucht

Heöeleving (Íactor PTSS)

MCS -klachten
- Weet niet

-Ja
Significantie-niveau: * p <.05; ." p <.01; *.* p <.001

1.0 0.7-1,6

0.8 0.6-1.2

1.5 1.1-22.

1.3 1.0-1.8 
.

2.1 1.5-2.g 
*'*

MlSd Cl,r,inclusiEÍ

expositieio Bosnië

.:lr.l'rl ,,tl:

oR 95% Bt

1è,, 110:2,0,,i,,,

0.9 0.5-1.4

0.8 0.5-1.1

1i3 ' r,0.9'1,S:r,

1.3 0.9-1.7

1'5 '1 
'1"2:.l"'ii 

"'

3.8 2.4-5.8 *."

,1.2 ,,,, 0.8-i[.8

2.3 1.513,4 
* ''''""

2.0 1.2-3.4*

2.0 0.94.6 :i.'

1.8 1.0-3.4 
.

1.4 0.9-2.2

ModelC
Opname van factoren in het model die zijn gerelateerd aan uitzending (modelC)
laat het volgende zien.
Militaire rang blijkt voor de uitkomstmaat vermoeidheidsklachten geen goede
voorspellende waarde te bezitten. De klachten zijn relatief onafhankelijk van de
rang van de betrokken militairen. Wel blijkt de beleving van de periode van
uitzending gerelateerd te zijn aan huidige vermoeidheidsklachten. De hoge odds
ratio's voor hyperreactiviteit en herbeleving (risicoÍactoren voor PTSS) geven
een indicatie van de invloed van stressvolle ervaringen op
gezondheidsindicatoren zoals (over)vermoeidheid. Dit wordt bevestigd door het
Íeit dat het meegemaakt hebben van erg aangrijpende gebeurtenissen in Bosnië
een onaÍhankelijke risicofactor is, ook na correctie voor risicofactoren voor PTSS.
De uitkomsten voor zowel hyperreactiviteit als MCS zouden erop kunnen wijzen
dat individuele gevoeligheid (zowel in psychosociaal als Íysisch-chemisch
opzicht) eveneens van belang is bij de verklaring van de vermoeidheidsklachten.
Tenslotte kan ook worden geconstateerd dat milieuÍactoren, zoals expositie aan
stoÍ en roet oÍ anderszins aan de standplaats Lukavac gerelateerde Íactoren een
onafhankelijk bijdrage leveren aan de verklaring van de vermoeidheidsklachten.
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Op basis van aanvullende analyses (geen logistische regressie volgens het
vastgestelde analyse-schema, dus niet getoond in bovenstaande tabel) is
gebleken dat het voorkomen van vermoeidheidsklachten binnen de
onderzoekspopulatie sterk gerelateerd is aan het voorkomen van
luchtwegklachten. Militairen uit de overig Bosnië-groep met regelmatige
hoestklachten zijn twee keer zo vaak vermoeid als mensen zonder regelmatige
hoestbuien (54% versus 21%). Binnen Lukavac zijn mensen met regelmatige
luchtwegproblemen eveneens 2 keer zo vaak vermoeid als de groep zonder
klachten (respectievelijk 63% en 31%).
Het verhoogd voorkomen van luchtwegklachten bij militairen uit Lukavac, zou
daarom een gedeeltelijke verklaring kunnen bieden voor het feit dat in deze
groep ook meer vermoeidheidsklachten voorkomen. Een en ander neemt niet
weg, dat de prevalentie van vermoeidheidsklachten tevens wordt beïnvloed door
een breed scala aan -zowel beroepsgebonden als persoonsgebonden- Íactoren,
zoals uit de multivariate analyse is gebleken.

8.6 Concentratie- en geheugenproblemen

Geheugen en concentratieproblemen worden vaker gerapporteerd door militairen
in Lukavac dan militairen uit de beide overige standplaatsen.
Om die reden is ook een MLR model voor geheugenproblemen opgesteld.

8.6.1 Modelopbouw

Univariaat:
Als afhankelijke variabele is gehanteerd het rapporteren van geheugenproblemen
in het afgelopen jaar.

Model B:
Als potentiële risicofactoren en verstorende factoren zijn in fase B de volgende
variabelen opgenomen:
- leeftijd/rang
- geheugenproblemen die al voor vertrek bestonden
- depressieve klachten en stressklachten in het afgelopen jaar

ModelC:
ln model C is een aantal soorten aan uitzending gerelateerde belastende Íactoren
aan het modeltoegevoegd, om te onderzoeken welk effect dit had op de OR voor
locatie.
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8.6.2 Resultatenconcentratie-en geheugenproblemen

Univariaat Model
De ruwe odds ratio voor locatie, zonder opname van andere factoren, bedraagt
1.8 (95% Cl 1.3-2.5). Dit impliceert dat geheugenproblemen in Lukavac, zoals
reeds uit hoofdstuk 5 is gebleken, bij militairen uit Lukavac significant vaker
voorkomen dan bij de vergelijkingsgroep uit Bosnië.

De resultaten van de logistische regressie-analyse na opname van model B en
C staan weergegeven in onderstaande tabel

Tabel 8.6 Resultaten logistische regressie geheugenproblemen

Omschriiving variabelen Univariaat model A Model B, inclusief Model C, inclusieÍ
(alleen constante correctie voor expositie in
met locatie Bosnië) risicoÍactoren Bosnië

oR 95% Bt 0R 95% Bt 0R 95% Bt

1 .8 1 .3-2.5 
* 

1 ,9 1 .3-2.8 .- 1 .6 1 .1 -2.s .Locatie Lukavac (t,o.v. Bosniè)

Bang (t.o.v. (onder)oÍÍicier)

- korporaal

- soldaat

Geheugenproblemen voor vertrek

Depressieve klachten laatste jaar

Stress & gespannen laaiste jaar

Hyperreactiviteit

Expositie stoÍhoet Bosnië

MCS-klachten

- weet niet

-ja

SigniÍicantie-niveau: * p-waarde <.05; .. p-waarde <.01; .-" p-waarde <.001

ModelB
Opname van rang en leeftijd heeÍt geen autonoom effect op de OR voor
geheugenproblemen. Huidige depressieve en stressklachten hebben beiden wel
een duidelijk onafhankelijk eÍÍect op de OR voor geheugenproblemen.
Beide soorten klachten resulteren in een OR van 3.0 (Bl respectievelijk 1.8-4.8
voor depressieve klachten en 2.0-4.7 voor stressgerelateerde klachten).
De beste voorspeller voor huidige geheugenproblemen zijn echter reeds voor
vertrek bestaande geheugenproblemen (OR=21 .3; 95% Bl=0.7-67.rr. Aangezien
het hierbij betrekking had op een heel kleine groep, is de bijdrage aan het

0.9

0.8

21.4

3.0

3.0

0.5-1.3 0.8 0.5.1.3

0.5-1. r 0.7 0.5-1.2

6.7-67.9 *-* 31.3 9,1.107.9 
-*

1.8-4.8 ..- 2.2 1.3-3 7 
...

2.A-47 r** 2.3 1.5-3.7 *-

2.6 1.6-4.1 
...

2.2 1.1-4.3.

2.0 1.1-3.8 
-

1.7 1.1-2.7 .
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verklaren van de huidige gezondheidsklachten op groepsniveau echter niet erg
groot. De opname van bovenbeschreven 4 parameters had nagenoeg geen
efÍect op de OR voor locatie. De OR neemt na deze correctie nog iets toe tot 1.9

(95% Bl= 1.3-2.8). Dit impliceert dat de ingebrachte variabelen geen verklaring
kunnen bieden voor de verschillen in het klachtenpatroon tussen de militairen uit
beide onderzoeksg roepen.

ModelC
ln de derde fase is een aantal potentieel belastende en aan het verblijf in Bosnië
gerelateerde variabelen opgenomen. De belangrijkste bijdragen aan het model
werden daarbij geleverd door de factor hyperreactiviteit (OR=2.6, 95% Bl=1.6-
4.2) en de ervaren blootstelling aan stof en roet (OR=2.2;95% Bl=1.1-a.3). Ook
het gevoelig reageren op chemische stoffen (MCS-gerelateerde klachten)
leverde een onafhankelijke bijdrage aan het model (OR= 1 .7;95o/o Bl=1.1-2.7).
Ook factoren als de mate waarin aangrijpende gebeurtenissen zijn meegemaakt,
de mate waarin vuilwerk werd verricht, de score op de PTSS Íactor ontkenning
leidden tot een odds ratio tussen de 1.3 en 1.6, maar deze factoren droegen elk
op zichzelf niet significant bij aan het model. Allergische klachten, de score op de
PTSS-Íactor herbeleving en werken met of aan (vracht)auto's waren niet

gerelateerd aan geheugenproblemen.

Na correctie voor alle bovengenoemde variabelen bleef de odds ratio voor locatie
nagenoeg constant (OR=1 .6; 95"/" Bl=1 .1-2.5), zodat de verschillen tussen beide
locaties niet worden verklaard door verschillen tussen beide groepen in

samenstelling of in blootstelling aan risicoÍactoren. De aanwezigheid van
geheugenproblemen voor vertrek, zoals gerapporteerd door een kleine groep
militairen, bleeÍ in het uiteindelijke model de sterkste voorspeller van huidige
geheugenproblemen. Voor de overige militairen vorm de combinatie van
bovenbeschreven stress- en milieugerelateerde factoren de beste verklaring voor
huidige geheugenklachten.
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8.7 Overigebevindingen

lnleiding
ln deze pararaaf wordt ter aÍsluiting aandacht besteed aan twee aspecten.
Enerzijds worden de resultaten beschreven van de logistische regressie-analyse
gericht op huidige maagdarmklachten. Daarnaast wordt ingegaan op de
resultaten van de analyses binnen de subgroep van jonge militairen,

Maagdarmklachten
Maagdarmklachten blijken vaker voor te komen in de Lukavac-groep in

vergelijking met de groep uit overig Bosnië. Buikpijn en diarree werden benoemd
als belangrijkste kenmerken hiervan. Minder dan 1"/" van de militairen gaf aan in
het jaar voor uitzending regelmatig last te hebben van diarree (geen signiÍicant
verschil tussen beide groepen). Tijdens het verblijf nam dit percentage toe tot 7%
van de onderzoeksgroep. Daarbij was wel sprake van een duidelijk verschil
tussen beide onderzoeksgroepen (9% in Lukavac en 4/" in Bosnië; p<.001). Na
terugkeer namen de klachten nog enigszins toe tot 8% van de gehele groep,
terwijl het verschil in voorkomen van klachten tussen beide groepen bleef
bestaan (Lukavac 12%, Bosnië 4%).Ook ten aanzien van maagdarmklachten is

een regressie-analyse uitgevoerd. Daarbij als risicofactoren opgenomen:
- maagdarmklachten die al voor vertrek bestonden (2%);
- depressieve klachten en stressklachten in het afgelopen jaar;
- minde goede leefgewoonten (o.a.voeding) in het aÍgelopen jaar.

Tevens is een aantal aan uitzending gerelateerde belastende factoren aan het
model toegevoegd. Het gaat daarbij om het gebruik van lokaal water voor
consumptie, de smaak van het water tijdens het verblijk in Bosnië en de
gerapporteerde eÍÍecten van waterinname op maag en darmen. Daarnaast zijn
ook oorlogsgerelateerde stress en contact met stoÍ en roet opgenomen in de
analyse.

Meer dan maandelijks gebruik van lokaal water ten behoeve van drinkwater of
voor de bereiding van koffie had geen duidelijk eÍfect op de schattingen ten
behoeve van huidige maagdarmproblemen. Rang bleek wel een onaÍhankelijke
risico-indicator. Ervaren eÍÍecten van het lokale drinkwater op de darmen bleek
de belangrijkste indicator van maagdarmproblemen (p<.001). Hierbij dient te
worden aangetekend dat de gebruikte indicator voor blootstelling aan mogelijk
verontreinigd water (de regelmaat waarmee lokaal, ongezuiverd water is

ingenomen), geen optimale risico-indicator is. Ook een eenmalig contact met een
(bijvoorbeeld bacteriële) besmettingsbron kan namelijk aanleiding geven tot -
meestal tijdelijke- maagdarmklachten. Voor een beschouwing over de
(on)aannemelijkheid van lokale verontreiniging van het drinkwater ten tijde van
uitzending en de gezondheidsrisico's daarvan, wordt daarom verwezen naar het
milieuonderzoek van DHV.
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Analyse luchtwegklachten bij jonge militairen
Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de gerapporteerde gezondheidsproblemen zich
met name voordoen in de groep jonge militairen met lagere rangen in de
Lukavac-groep. Om inzicht te krijgen in een mogelijk interactie-efÍect, zijn de
regressie-analyses tevens separaat uitgevoerd binnen de groep jonge militairen
(onder de 30 jaar). De binnen de hele groep gevonden resultaten worden
versterkt teruggevonden in deze subgroep-analyse. Het efÍect van de standplaats
is binnen de groep jonge militairen groter dan binnen de gehele groep. Ook is de
bijdrage van onafhankelijke risico-indicatoren zoals roken en de expositie aan
stof en roet binnen deze groep jonge militairen groter dan binnen de gehele
groep. lntensief contact met stof en roet vormt, na pre-existente klachten en
intensief roken, de beste voorspeller voor huidige luchtwegklachten (OR=2.8;
95% Bl=1 .7-4.5). Toch kunnen de modelvariabelen ook bijjongeren niet meer
dan een deel van de verschillen in luchtwegklachten tussen beide groepen
verklaren. lnbreng van de uitzendingsgerelateerde risicofactoren zorgt voor een
aÍname van de OR voor standplaats van 2.6 tot 2.0 (95% 8l=2.0-6,6; p<.001).

8.8 Samenvatting multivariate analyse

Uit de multivariate analyses is gebleken dat militairen die tijdens hun uitzending
in het kader van de UNPROFOR-operatie in Lukavac hebben verbleven meer
luchtwegklachten, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen
rapporteren dan de vergelijkingsroep uit overig Bosnië, ook na correctie voor
diverse andere variabelen. ln aanvulling daarop kan gesteld worden dat een
combinatie van factoren op verschillende gebieden de beste verklaring biedt voor
de gerapporteerde klachten. De belangrijkste bijdrage aan het verklaren van
onderste luchtwegklachten in 1997 wordt in het bovenstaande model geleverd
door bestaande luchtwegklachten voor vertrek naar Bosniè, het feitelijke
rookgedrag in Bosnië, een jonge leeftijd (hetgeen indicatief is voor een gemiddeld
lagere rang en sociaal-economische status en -daardoor- tevens meer fysiek
belastend en vuil werk), gerapporteerde gevoeligheid voor chemische stoÍfen,
aangrijpende oorlogservaringen, het verblijf in Lukavac, intensieve (=dagelijkse)
blootstelling aan stoÍ en roet tijdens het verblijÍ in Bosnië, voorkomen van
hyperarousal (geprikkeldheid) als een van de risicofactoren voor PTSS en de
intensiteit van de huidige werkbelasting. Belastende factoren gedurende het
verblijÍ in Bosnië vormen een gedeeltelijke verklaring voor
vermoeidheidsklachten. Dat geldt met name voor de psychische belastende
factoren en factoren die aanleiding geven tot overgevoeligheidsreacties. Ook zijn
vermoeidheidsklachten sterk gerelateerd aan luchtwegklachten, zodat de
locatiegebonden verschillen in luchtwegklachten tevens optreden ten aanzien van
de Íactor vermoeidheid. Tot slot blijkt uit de multivariate analyses dat de
gezondheidsproblemen en een gedeelte van de risicofactoren in sterkere mate
voorkomen bijjonge militairen in de lagere rangen uit de Lukavac-groep.
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I Individueel Medisch Onderzoek

9.1 Inleiding

ln hoofdstuk 4 tot 8 zijn de resultaten besproken van het vragenlijstonderzoek
onder militairen die in'1994/1995 in het kader van de UNPROFoR-operatie
uitgezonden zijn geweest naar Lukavac, Santici en Busovaca in Bosnië.
Aangezien signalen over gezondheidsklachten van militairen die naar Lukavac
werden uitgezonden de aanleiding waren voor het instellen van een onderzoek,
hebben de (voormalige) militairen uit Lukavac eveneens de gelegenheid
gekregen om deel te nemen aan een aanvullend medisch onderzoek. ledereen
met gezondheidsklachten die door betrokkene zelÍ werden gerelateerd aan het

verblijf in Bosnië, kon deelnemen aan het onderzoek.
ln dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen van het
medisch onderzoek. Met name wordt daarbij aandacht besteed aan de huidige
zorgbehoefte van de betrokken militairen, conÍorm de in hoofdstuk 2 beschreven
doelstellingen. Een meer gedetailleerd overzicht van de bevindingen uit het

medisch onderzoek staat weergegeven in bijlage 2.

ln paragraaÍ 9.2 wordt allereerst nader ingegaan op de doel- en vraagstellingen
van het medisch onderzoek. ln paragraaf 9.3 de werkwijze wordt beschreven.
Paragraaf 9.4 gaat in op de kenmerken van de deelnemers aan het medisch
onderzoek, waarna in paragraaf 9.5 een overzicht wordt gegeven van de

belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Uitgangspunt bij de bespreking zijn

steeds de door de deelnemers gerapporteerde gezondheidsproblemen, die door
hen in relatie zijn gebracht met het verblijf in Bosnië. lndien de bedrijfsarts
daartoe op basis van het eenmalige consult in staat was, werden op basis van
alle bevindingen een of meerdere (waarschijnlijkheids)diagnoses gesteld. ln

paragraaÍ 9.6 wordt in kaart gebracht welk beroep de deelnemers aan het
medisch onderzoek tot dusver hebben gedaan op medische en psychosociale
hulpverlening. Tevens wordt besproken welk aanvullend onderzoek en
hulpverlening de bij het onderzoek betrokken artsen zinvol achten in het kader
van een optimale begeleiding van de deelnemers aan het onderzoek.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende paragraaf (9.7).
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9.2 Doelstelling & vraagstellingen medisch onderzoek

Doelstelling medisch onderzoek
Het medisch onderzoek had tot doel het bepalen van de huidige zorgbehoefte bij
de mensen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het medisch
onderzoek, om waar nodig aanvullende zorg te kunnen (laten) verlenen.

Het medisch onderzoek was primair gericht op een optimalisering van de zorg
voor individuele (ex)militairen, voor zover de huidige zorg nog niet optimaal is.
Deze rapportage op groepsniveau is bedoeld om nader inzicht te geven in de
aard en omvang van de gezondheidsproblemen van de betrokken (ex-)militairen,
in aanvulling op de epidemiologische bevindingen uit het vragenlijstonderzoek.

Doelstel ling Medisch onderzoek
De doelstelling van het medisch onderzoek was het onderzoeken en
onderbrengen van de huidige zorgbehoefte met behulp van een medisch
onderzoek en een vragenlijstonderzoek, ten behoeve van de optimalisatie van de
(medische) zorg aan de betrokken (ex-) militairen.

Vraagstellingen
Binnen de vraagstellingen ten aanzien van het aanvullende individuele medisch
onderzoek kunnen twee aspecten worden onderscheiden:

A. Bevindingen uit het medisch onderzoek
t Wat zijn de uitkomsten van het algemene medisch onderzoek bijde militairen

die momenteel nog gezondheidsklachten hebben die door henzelf in verband
worden gebracht met het verblijf in Lukavac?

B. Zorgbehoefte
t Welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekgroep tot dusver

feitelijk ontvangen?
t Aan welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoeksgroep

momenteel behoefte?
t Welke zorg en eventueel benodigd aanvullend diagnostisch onderzoek of

behandeling kan door de Koninklijke Landmacht zinvol worden aangeboden
aan de militairen en veteranen die momenteel nog gezondheidsproblemen
hebben?

o Hoe kan deze zorg het best worden ondergebracht bij (militaire of burgen)
hulpverlening?

Een deel van bovenstaande vraagstellingen is op individueel niveau, in het
contact tussen bedrijfsarts en betrokken (ex-) Lukavac-militair beantwoord.



Gezondheidsonderzoek UNPROFOR '1 1 1 -

9.3 Methode en werkwijze medisch onderzoek

Het medisch onderzoek heeft plaatsgevonden in een individuele, zorggerichte

setting bij een specifiek deelvan de (voormalig) militairen uit de Lukavac-groep.

Het onderzoek diende ertoe om de gezondheidstoestand van de deelnemers te

objectiveren en inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van de

gezondheidsklachten. lndien daartoe aanleiding bestond, is aanvullend

onderzoek verricht of volgde doorverwijzing naar specialisten of andere

hulpverleners binnen of buiten de Defensie-organisatie.
ln de volgende paragraaf wordt allereerst de doelgroep van het medisch

onderzoek nader omschreven (§9.3.1). ln paragraaf 9.3.2 wordt een overzicht
gegeven van de opzet van het medisch onderzoek. Vervolgens wordt

aangegeven welke instellingen en personen betrokken zijn geweest bij de

voorbereiding, uitvoering en rapportage van de bevindingen van het medisch

onderzoek (§9.3.3). Tenslotte wordt in paragraaf 9.3.4 aangegeven op welke

wijze de gegevens uit het medisch onderzoek zijn overgedragen aan TNO-PG

ten behoeve van de rapportage.

9.3.1 Doelgroep medisch onderzoek

Defensie bood een aanvullend medisch onderzoek aan aan alle mensen die in
de periode 1994-1995 in Lukavac (Bosnië)gestationeerd zijn geweest, ongeacht

de duur van het verblijÍ. Als voorwaarde voor deelname werd daarbij alleen
gesteld dat eind 1997 sprake was van gezondheidsklachten die door

betrokkenen zelf in verband werden gebracht met het verblijf in Bosnië. Er was

dus geen sprake van een strak omschreven toelatingscriterium voor het medisch

onderzoek.

9.3.2 De opzet van het medisch onderzoek

Het medisch onderzoek van de militairen uit de Lukavac-groep met
gezondheidsklachten, in het vervolg aangeduid mel "Medisch Onderzoek

Lukavac", bestond uit drie onderdelen, te weten:
1 ) anamnese, inclusieÍ vragenlijst;
2) lichamelijk onderzoek;
3) aanvullend onderzoek (waaronder laboratoriumonderzoek).

De inhoud van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is gedeeltelijk aÍgeleid
van de protocollen voor keuringen van de Gezondheidszorgdienst van de

Koninklijke Landmacht (GZDKL). ln een opgesteld registratieformulier, de
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zogenaamde 'Standaard anamnese, lichamelijk onderzoek en biometrie', werd
aangegeven welke onderdelen standaard moesten worden uitgevoerd.
Alle onderdelen van het medisch onderzoek zijn in detail vastgelegd in het
'Protocol Medisch Onderzoek Lukavac' (Reijneveld et al, 1997).
Hieronder worden de hooÍdonderdelen van het protocol nader toegelicht.

Ad 1) Anamnese en vragenlijst
De kern van het medisch onderzoek bestond uit een uitgebreide, gestructureerde
anamnese en lichamelijk onderzoek. De reden daarvoor was dat er sprake was
van een nogal gevarieerd klachtenpatroon. Tevens bestond er op het moment
dat het medisch onderzoek werd uitgevoerd nog een aantal onzekerheden ten
aanzien van mogelijke expositie tijdens het verblijf in Bosnië. Bij klachten op het
terrein van een specifiek orgaansysteem werd hier dieper op ingegaan op basis
van een eveneens voorgestructureerde tractus-anamnese. Dit betrof met name
de orgaansystemen waarover regelmatig klachten werden gerapporteerd in het
vragenlijstonderzoek, zoals: luchtwegen, maagdarmstelsel, huid en zenuwstelsel.
Ook kon een aanvullende anamnese worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in
mogelijke psychische problematiek.
Tenslotte werd informatie ingewonnen over de vaccinatiestatus van de
deelnemers.

VooraÍgaand aan het contact met de bedrijfsarts vulde elke deelnemer een korte
vragenlijst in, waarin wordt ingegaan op de huidige gezondheidstoestand van
betrokkene. Bij klachten aan het bewegingsapparaat werd een speciÍieke
vragenlijst ingevuld, die onderdeel uitmaakt van het reguliere
arbeidsgezondheidkundig onderzoek van de KL. Tevens werd een vragenlijst
over neurologische klachten ingevuld, de zogenaamde NSC-60.
De Neurological Symptom Checklist (NSC-60 vragenlijst) is gericht op de
evaluatie van de Íuncties van het centraal zenuwstelsel die relatieÍ gevoelig zijn
voor neurotoxische stoffen. Deze vragenlijsten werden vervolgens door de Divisie
Toxicologie van TNO Voeding geanalyseerd. Daarbij werden scores berekend
over de volgende clusters uit de NSC-60 vragenlijst: geheugenproblemen,
borstklachten, evenwichtsstoornissen, slaapstoornissen, combinatie-cluster
neurasthene klachten, stemmingsveranderingen, sensorische en motorische
klachten, overige lichamelijke klachten en vermoeidheid.

Ad 2) Lichamelijk onderzoek
ln het protocol werd vastgelegd dat van alle deelnemers tevens een aantal
biometrische bepalingen (lengte, gewicht en bloeddruk) werd verricht. lndien bij
de antwoorden op de vragenlijsten en anamnese of bij het algemeen lichamelijk
onderzoek afwijkingen of problemen werden aangetroÍÍen, werd tevens een
specieel lichamelijk onderzoek met bijbehorende anamnese uitgevoerd van het
betreÍÍende orgaansysteem.
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Ad 3) Aanvullend onderzoek
Het aanvullend onderzoek bestond uit een longÍunctieonderzoek en een
laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. De verzamelde bloed- en
urinemonsters werden op de dag van aÍname volgens gestandaardiseerde
voorschriften vervoerd naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, waar ze
werden geanalyseerd.

De longfunctie is tijdens het medisch onderzoek bepaald met behulp van een
longfunctieonderzoek (spirometrie). Geregistreerd zijn daarbij de parameters
Vitale Capaciteit (VC), Forced Expiratory Volume (FEV1), het quotiënt van beide
waarden (FEVIA/C) en de Peak Flow (PEF). Ook is een inspiratoire bepaling
(FIVC) uitgevoerd. Daarnaast zijn de normaalwaarden voor de persoon
geregistreerd (op basis van lengte, leeftijd, geslacht en etniciteit), zodat
gestandaardiseerde longfunctiewaarden konden worden berekend. Een deel van
de deelnemers aan het medisch onderzoek heeft tevens deelgenomen aan een
aanvullend longfunctieonderzoek op het CMH.

Het bloedonderzoekbelrof een hematologisch en klinisch-chemisch onderzoek,
waarbij de volgende bepalingen werden uitgevoerd:
Hematologie: hemoglobine (Hb), hematocriet (Ht), bezinking (BSE), leukocyten
met diÍferentiatie, trombocycten en eosinoÍiele leukocyten totaal.
Bloedchemie: bepaling van leverfunctie (ALAT, ASAT, AF en . GT) en van
nierf unctie (ureum en creatinine).
Daarnaast is bloed afgenomen om met het daarvan bewaarde serum eventuele
aanvullende bepalingen te kunnen uitvoeren bij afwijkingen (spijt-serum).
ln gevalvan luchtwegklachten wijzend op astma, bevindingen bij het lichamelijk
onderzoek met een mogelijk allergische achtergrond oÍ een aÍwijkende
longfunctietest (FEVTA/C <75"/") is tevens bloed (eén stolbuis) aÍgenomen voor
een allergie-onderzoek met behulp van de Phadiatoptest.

Urine voor laboratorium-onderzoek werd vooraÍgaand aan het medisch
onderzoek ingeleverd bij de assistent(e). De urine is standaard onderzocht op
leucocyten, zuurgraad (pH), eiwit, glucose, ketonen en bloed in de urine. Bij
afwijkingen is door het laboratorium ook een sediment-analyse uitgevoerd.

Elke deelnemer aan het onderzoek werd eveneens verzocht om ontlasting in te
leveren, zodat deze kon worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van
darmparasieten. De Íaeces-monsters zijn verstuurd naar het Academisch
Medisch Centrum, waarna de monsters zijn onderzocht op parasieten met behulp
van de SAF-test.
Voor een nadere omschrijving van de inhoud en methodiek van het medisch
onderzoek wordt verwezen naar hel. 'Protocol Medisch Onderzoek Lukavac'
(Reijneveld et al, 1997).
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Terugkoppeling uitslag onderzoek en nazorg
Nadat de resultaten van het onderzoek en de laboratoriumuitslagen bekend
waren heeft er nogmaals (mondeling oÍ telefonisch) contact plaatsgevonden
tussen de bedrijfsarts en de betrokkene, waarin de resultaten van het onderzoek
zijn besproken. Op geleide van de uitkomsten is betrokkene vervolgens, indien
daartoe aanleiding was, doorverwezen voor nader onderzoek, behandeling oÍ
begeleiding. Deze verwijzing vond plaats via de huisarts of de militair arts van de
deelnemers aan het huidige onderzoek.

9.3.3 Uitvoering, advisering en coördinatie medisch onderzoek

Bij het medisch onderzoek zijn verschillende instellingen en personen betrokken
geweest. Dit betrof de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht, een groep van
externe deskundigen, de begeleidingscommissie van het gehele Lukavac-
onderzoek (BCOLK) en TNO-PG. Hieronder wordt beschreven welke bijdrage
diverse personen en instellingen hebben geleverd aan de verschillende aspecten
van het uitgevoerde medisch onderzoek.

Arbodienst van de Koninklijke Landmacht
De Arbodienst van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk geweest voor
de uitvoering van het medisch onderzoek bij de doelgroep, het inventariseren van
de zorgbehoefte bij deze groep en het in samenspraak met betrokkenen, zo
nodig na overleg met of consultatie van specialisten, onderbrengen van
eventuele verdere (na)zorg bij de daartoe aangewezen hulpverleners binnen oÍ
buiten DeÍensie. Om de reistijd van de betrokken (ex-)militairen zoveel mogelijk
te beperken, zijn de onderzoeken uitgevoerd bij vier bedrijfsgeneeskundige
groepen van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht, met als
standplaatsen: Assen, Amersfoort, Breda en Den Haag.
ln totaal werden 13 artsen van de 4 bedrijÍsgeneeskundige groepen belast met
de uitvoering van het medisch onderzoek, met ondersteuning van een team van
specialisten. De coördinatie van het medisch onderzoek was in handen van lkol-
arts J.H.G. Lankhorst, arbeids- en bedrijfsgeneeskundige van de Arbodienst KL.

Externe deskundigen
Het protocolvoor het medisch onderzoek is opgesteld in overleg met een groep
specialisten op diverse relevante medische en psychosociale vakgebieden. Deze
specialisten konden desgewenst tevens door de uitvoerende bedrijfsartsen
worden geconsulteerd in zogenaamde casuïstiek-besprekingen, om de
speciÍieke problematiek van sommige deelnemers nader te bespreken. Een
dergelijke bespreking vond alleen plaats met instemming van de betrokken
deelnemer aan het medisch onderzoek.
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Een deelvan de geraadpleegde specialisten is tevens betrokken geweest bij de
uitvoering van het aanvullend onderzoek, het opstellen van een behandelplan
en/oÍ de analyse van de onderzoeksresultaten op hun vakgebied.

De geraadpleegde externe deskundigen met hun expertise-terrein zijn:
Dr. F.G.J. Cobelens (AMC, lnfectieziekten & Epidemiologie)
Dr. T. van Gool (AMC, Parasitologie)
Dr. P.P.A.M. van Thiel (AMC, lnÍectieziekten)
Drs. J. Knoester (Afdeling lndividuele Hulpverlening KL, Psychologie)
Dr. W.S. de Loos (AZUICMH, lnterne geneeskunde, Psychotraumatologie)
Prof.Dr. T.J.F. Savelkoul (AZUIR|VM, Toxicologie)
Dr. A.P. Sips (CMH, Longziekten)

TNO Preventie en Gezondheid
TNO-PG is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het protocol voor het
medisch onderzoek, de bewaking van de kwaliteit van het medisch onderzoek en
voor de verslaglegging op groepsniveau over de bevindingen ult het medisch
onderzoek.

Begeleidingscommissie Lukavac onderzoek
Het medisch onderzoek werd in zijn geheel, net als het vragenlijstonderzoek,
begeleid door een begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is door
de Staatssecretaris van Defensie ingesteld onder de naam
Begeleidingscommissie Onderzoek Lukavac Klachten (BCOLK). Voor een
overzicht van de mensen die in deze begeleidingscommissie hebben
geparticipeerd wordt verwezen naar de inleiding van de rapportage.

9.3.4 Registratie, bewerking en rapportage medisch onderzoek

ln deze paragraaf wordt aangegeven hoe de inÍormatie uit het medisch
onderzoek is vastgelegd, hoe de gegevensoverdracht naar TNO-PG heeft
plaatsgevonden en op welke wijze deze gegevens zijn verwerkt ten behoeve van
de rapportage op groepsniveau.

Registratie van gegevens
Aan alle deelnemers is toestemming gevraagd om de uitkomsten uit het medisch
onderzoek beschikbaar te stellen aan TNO-PG, ten behoeve van de rapportage
van de bevindingen op groepsniveau. Zoals eerder besproken hebben de
deelnemers aan het medisch onderzoek een aantalvragenlijsten ingevuld. Ook
de bevindingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek werden ingevuld
op een uitgebreid registratieformulier. De resultaten van het aanvullend
onderzoek werden afzonderlijk geregistreerd op uitslagenÍormulieren. Enkele
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maanden na afloop van het medisch onderzoek werd door de bedrijfsartsen nog

een aanvullend Íormulier ingevuld over het nazorgtraject.
Alle informatie die de bedrijÍsartsen nodig hadden voor het medisch onderzoek
en het stellen van een mogelijke diagnose is daarom door henzelÍ verkregen via
anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en een door de
deelnemer aan het medisch onderzoek ingevulde vragenlijst. Aan iedereen die
heeft deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek is vertrouwelijkheid van de
persoonlijke gegevens toegezegd, zodat de inÍormatie uit de vragenlijsten
behorend bij de gezondheidsenquète niet beschikbaar was voor het medisch
onderzoek. Om die reden werd een aanvullende vragenlijst opgesteld ten

behoeve van de beoordeling door de bedrijfsarts. Ook kon de bedrijfsarts, indien

deze dit gezien het klachtenpatroon wenselijk achtte, informatie inwinnen bij de
huisarts oÍ militair afts van betrokkene over eerder uitgevoerd medisch
onderzoek bij de betrokken militair. Deze inÍormatie werd echter alleen
ingewonnen indien de deelnemer aan het onderzoek hier toestemming voor
verleende.
Na aÍronding van het medisch onderzoek werden de bevindingen van het

medisch onderzoek aan TNO-PG ter beschikking gesteld met weglating van de
naam en adres van de persoon, maar wel voorzien van de onderzoekscode van
de persoon. Ook hiervoor werd toestemming gevraagd aan de betrokken
(voormalig) militairen. Op deze manier werd het mogelijk om de bevindingen van
het medisch onderzoek te vergelijken met de bevindingen uit het
vragenlijstonderzoek, waaraan een veel grotere en bovendien meer
representatieve groep (ex-)militairen heeft deelgenomen.

Bewerking gegevens
De resultaten van het medisch onderzoek en de daarbij behorende bepalingen
zijn door TNO-PG venverkt tot deze rapportage. De invoer van de gegevens vond
uit oogpunt van privacy en uniÍormiteit eveneens plaats bij TNO-PG. Alle door
betrokkenen vermelde klachten, evenals de door de artsen gestelde diagnosen,
zijn gecodeerd met behulp van de lnternational Classification of Primary Care,
waarbij de Nederlandse vertaling is gehanteerd (De Kanter et al, 1989). Deze
ICPC is afgestemd op de lnternational Classification of Health Problems in

Primary Care (ICHPPC-2) en de lnternational Classification of Disease (lCD-9).
De ICPC heeft als voordeel dat zowel op klacht- en symptoomniveau (perspectief
van de patiënt) als op diagnostisch niveau (perspectief van de behandelend arts)
kan worden geclassificeerd. De bewerking van de gegevens aÍkomstig uit het
medisch onderzoek vond plaats met behulp van het statistisch pakket SPSS voor
Windows (versie 8.0). Een deel van de specialisten die als adviseur betrokken
waren bij het opstellen van het protocol van het medisch onderzoek, heeÍt tevens
een bijdrage geleverd aan de analyse oÍ verslaglegging van de bevindingen.
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9.4 Respons en kenmerken deelnemers

9.4.1 Aantal deelnemers medisch onderzoek

Alle deelnemers aan het vragenlijstonderzoek werden in de gelegenheid gesteld

eveneens deelte nemen aan het aanvullende medisch onderzoek, indien werd
voldaan aan beide onderstaande criteria:
'1) betrokkene heeft voor minstens een gedeelte van de uitgezonden tijd

verbleven op de compound van Lukavac, ongeacht de duur van het verblijÍ;
2) betrokkene heeft eind 1997 (nog steeds) gezondheidsklachten die worden

toegeschreven aan het verblijÍ in Bosniè.

ln eerste instantie hebben 256 personen te kennen gegeven deelte willen nemen

aan het medisch onderzoek. Deze personen hebben allen een uitnodiging voor
deelname gekregen. Uiteindelijk heeft bijna 80% van deze groep (202 personen)

feitelijk deelgenomen aan het medisch onderzoek.
Ten behoeve van de rapportage over het medisch onderzoek heeÍt TNO-PG 20'í

medische dossiers ontvangen van de vier bedrijÍsgeneeskundige groepen die de

uitvoering van het medisch onderzoek voor hun rekening hebben genomen. De

bevindingen over één persoon die Íeitelijk niet in Lukavac gestationeerd is

geweest zijn bij de analyse buiten beschouwing gelaten, zodat de verslaglegging
is gebaseerd op de informatie over 200 personen.

Hieronder staat de verdeling van de medische onderzoeken over de vier
Bedrijfsgeneeskundige groepen van de Arbodienst KL weergegeven;
Assen 46 personen (23.0%)
Amersfoort 66 personen (33.0%)
Breda 45 personen (22.5'/.)
Den Haag 43 personen (21.5"/")

9.4.2 Kenmerken deelnemers medisch onderzoek

De deelnemers aan het medisch onderzoek waren ten tijde van het onderzoek
gemiddeld 32 jaar oud. Er hebben 3 vrouwen meegedaan aan het medisch

onderzoek; de overige deelnemers waren mannen. Ruim eenderde van de

deelnemers was gehuwd (35%), een ruime meerderheid was ongehuwd (62ol.)

en een kleine groep (3%) was gescheiden. Bijna veertig procent (39%) van de

deelnemers aan het medisch onderzoek was als dienstplichtige uitgezonden
geweest naar Bosnië. Daarnaast werd 27"/" als beroepsmilitair voor bepaalde tijd
(BBT) uitgezonden en 34"/" als beroepsmilitair voor onbepaalde tijd (BOT).

De gemiddelde lengte van het verblijf in Lukavac bedroeg 4.8 maanden.



-1 1 8- Gezondheidsonderzoek UNPROFOR

9.4.3 Vergelijking met het vragenlijstonderzoek

Achtergrondkenmerken
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het medisch onderzoek verschilt
niet van die van die van de gehele Lukavac-groep die heeft deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. Ook het type dienstverband ten tijde van uitzending is
vergelijkbaar met dat van de gehele (vragenlijst)populatie. Dit impliceert dat er
bij de aanmelding voor het medisch onderzoek geen selectie naar leeftijd oÍ
dienstverband is opgetreden.

Verschillen in gerapporteerde gezondheidsklachten
De deelnemers aan het medisch onderzoek melden het afgelopen jaar 2 keer
zoveel gezondheidsklachten als de totale Lukavac-groep (ruim 6 versus bijna 3
gemiddeld, p<.001). Aangezien als criterium voor deelname aan het medisch
onderzoek is gesteld dat mensen gezondheidsklachten dienden te hebben die
in verband werd gebracht met het verblijÍ in Bosnië, is deze bevinding conform
de verwachting. ln paragraaf 9.5 zal nader worden ingegaan op de bevindingen
uit het medisch onderzoek.

Niet iedereen met een minder goede gezondheid heeft overigens deelgenomen
aan het medisch onderzoek.
Ruim eenderde van de gehele Lukavac-groep die een antwoordÍormulier heeft
geretourneerd heeÍt aangegeven nog gezondheidsklachten te hebben die zij in
verband brengen met hun verblijf in Bosnië. Van deze groep heeft zich in eerste
instantie bijna tweederde (63%) aangemeld voor deelname aan het medisch
onderzoek. Uiteindelijk heeÍt echter de cijfer beneden de 7, heeÍt ongeveer de
helft (49%) ook feitelijk deelgenomen aan het medisch onderzoek.

Verschillen in intensiteit van de klachten
De vraag doet zich voor of de deelnemers aan het medisch ondeaoek even vaak
klachten hebben als de groep die ook klachten aangeeft, maar niet heeft
deelgenomen aan het helÍt van de groep die aangaÍ nog klachten te hebben ook
feitelijk deelgenomen aan het medisch onderzoek. Het gebruik van een
rapportcijfer als indicator voor gezondheid leverde een vergelijkbaar beeld op.
Van alle militairen uit de Lukavac-groep die in de gezondheidsenquète hun eigen
gezondheid beoordeelden met een medisch onderzoek.

De deelnemers aan het medisch onderzoek gemiddeld iets vaker last van
gezondheidsproblemen dan de groep die ook klachten heeft, maar niet deel heeft
genomen aan het aanvullende medische onderzoek. Met name dagelijkse
klachten komen vaker voor in de groep die deel heeft genomen aan het medisch
onderzoek (41 versus 31%). Het verschil tussen beide groepen als geheel is
echter niet signiÍicant (p=.19;.
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De deelnemers aan het medisch onderzoek vaker van mening dat ze door hun
gezondheid worden belemmerd in hun Íunctioneren dan de groep die wél

klachten heeft, maar niet heeft deelgenomen aan het medisch onderzoek. De

ernst van de ervaren gezondheidsklachten verschilt significant tussen beide
groepen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de deelnemers aan het

medisch onderzoek -conform het selectiecriterium- meer gezondheidsproblemen
hebben dan de gehele Lukavac-groep.
De deelnemers aan het medisch onderzoek ervaren hun eigen gezondheid eind

1997 daarom ook minder goed dan de deelnemers aan het vragenlijst
onderzoek. Ook de ervaren gezondheid in de periode tiidens en direct na
terugkeer uit Bosnië verschilt significant tussen beide groepen. De ervaren
gezondheid vóór vertrek verschilt echter niet tussen de deelnemers aan het

medisch onderzoek en de totale vragenlijstpopulatie.

9.4.4 Representativiteit uitkomsten medisch onderzoek

De consequentie van hetgeen in de vorige paragraaf is besproken, is dat de

bevindingen uit het medisch onderzoek per definitie niet representatieÍ zijn voor
de gehele Lukavac-groep. De rapportage over het vragenlijstonderzoek gaat

nader in op verschillen in gezondheid tussen een representatieve groep van
Lukavac-gangers en van militairen die naar andere plaatsen in Bosnië zijn

uitgezonden.

De uitkomsten uit het medisch onderzoek geven vanwege bovenstaande
redenen alleen een beeld van de subgroep die méér dan gemiddeld
gezon d he id s p robl emen heeft.

Op basis van hetgeen in de vorige paragraaf is besproken is de groep

deelnemers aan het medisch onderzoek globaal als volgt samengesteld:
Tweederde van de groep Lukavac-gangers die heeft gereageerd op het verzoek
tot deelname aan het vragenlijstonderzoek heeft geen gezondheidsproblemen
die zij in verband brengen met het verblijf in Bosnië. Eenderde van de groep heeft

wel dergelijke gezondheidsproblemen. Van deze groep met klachten heeft de

helft deelgenomen aan zowel het medisch onderzoek als het

vragenlijstonderzoek. De andere helÍt heeft alleen deelgenomen aan het

vragenl ijstonderzoek.



-120- Gezondheidsonderzoek UNPROFOB

9.5 Algemene bevindingen Medisch Onderzoek

ln deze paragraaÍ wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste
gezondheidsproblemen, die door de deelnemers werden gerelateerd aan hun
verblijÍ in Bosnië. Tevens wordt een overzicht gegeven van de door de
deelnemers gerapporteerde klachten en de ernst en intensiteit daarvan.
ln aanvulling daarop wordt aangegeven hoe vaak de bedrijfsartsen gebruik
hebben gemaakt van de speciële anamnese-formulieren voor de verschillende
hooÍdgroepen van klachten, hetgeen eveneens een indicatie geeÍt van de meest
voorkomende gezondheidsproblemen. Voor een gedetailleerd overzicht van de
bevindingen van het medisch onderzoek wordt verder verwezen naar bijlage ll.

Ervaren gezondheidsproblemen
AIle personen die deel hebben genomen aan het medisch onderzoek hebben
voorafgaand aan het gesprek met de bedrijÍsarts een vragenlijst ingevuld. De
eerste vraag had betrekking op het voorkomen van lichamelijke klachten die door
betrokkenen zelÍ worden gerelateerd aan het verblijf in Bosnië. Dertien procent
van de deelnemers gaÍ aan op dat moment geen lichamelijke klachten te hebben.
Een deel hiervan heeft wel klachten gehad, maar heeft daar momenteel geen last
meer van. Ook blijkt er sprake te zijn een kleine groep die het medisch
onderzoek klaarblijkelijk als een screening heeft ondergaan, zonder dal zij zelf
melding maken van gezondheidsklachten die nog bestaan ten tijde van het
medisch onderzoek. De overige 87"À maakte wel melding van klachten die in
verband worden gebracht met het verblijf in Bosnië. ln onderstaande figuur staat
graÍisch weergegeven hoe vaak de deelnemers aan onderzoek lichamelijke
klachten hebben die zij in verband brachten met hun verblijf in Lukavac.

Figuur 9.5.1: Prevalentie van lichamelijke klachten, die door de betrokken
militairen in verband gebracht worden met het verblijf in Lukavac (n=200).

Pe
rc
en

LichamelÍke klachten gerelateerd aan Bosnië
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Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek (57%) geeÍt aan enige
klachten te hebben. De rest geeft aan veel (27"/") tot heel veel (3%) lichamelijke
klachten te hebben. Drie procent heeft de vraag niet ingevuld.
De mate waarin deelnemers last hebben van psychische klachten die in verband
worden gebracht met het verblijf in Bosnië staat weergegeven in figuur 9.5.2.

Figuur 9.5.2 Prevalentie van psychische klachten, die door de militairen zelf
in verband gebracht worden met het verblijf in Lukavac (N=200).

iet beetje tamelijk veel

Psychische klachten geÍelateerd aan Bosnië

ïweederde van de deelnemers heeft volgens eigen opgave helemaal geen
psychische klachten (62%) ol heeft de vraag niet ingevuld (3%). Eenderde van
de groep geeft aan, meestal in combinatie met lichamelijke klachten, ook
psychische klachten te hebben. Deze klachten zijn bij de meerderheid (28"/")
licht, terwijl 7"/" aangeeÍt tamelijk veel psychische klachten te hebben.

Meest voorkomende gezondheidsklachten
De meeste klachten en de daarbij gestelde diagnosen zijn onder te brengen in

de onderstaande orgaansystemen en de bijbehorende hooÍdgroepindeling uit de
lnternational Classification of Primary Care (ICPC):
1) Klachten en aandoeningen van de onderste en bovenste luchtwegen;
2) Neurologische klachten en aandoeningen, waaronder in de ICPC tevens

hooÍdpijn en spanningshooÍdpijn zijn ondergebracht;
3) Psychische problemen, zoals stress, PTSS, depressie, concentratie- en

geheugenproblemen;
4) Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat;
5) Klachten en aandoeningen van het maagdarmstelsel;
6) Huidaandoeningen, waaronder jeuk, constitutioneel en contacteczeem;
7) Algemene en overige aandoeningen.

E10oo
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Aan alle deelnemers aan het medisch onderzoek is verzocht om in de vragenlijst
aan te geven van welke gezondheidsproblemen, die zij zell in verband brengen
met Bosnië, zij de laatste tijd de meeste hinder ondervinden.

Luchtwegklachten worden door de deelnemers het meest genoemd (43% meldt
een of meerdere problemen op dit gebied). Het gaat daarbij zowelom bovenste
als onderste luchtwegaandoeningen. Veelgenoemde klachten zijn benauwdheid,
hoesten, ophoesten van slijm, vaak verkouden zijn, verstopte neus en
regelmatige luchtweginÍecties en ontstekingen van de voorhoofdsholte.

Ongeveer eenderde van de deelnemers meldt daarnaast klachten die vallen
onder de 'Algemene' hoofdgroep van de ICPC. De meest voorkomende klacht
hierbinnen is algehele vermoeidheid, hetgeen door 26"/o van de deelnemers
wordt genoemd. Daarnaast vermeldt eenderde van de groep klachten die onder
de hooÍdgroep'psychische problematiek' staan gerangschikt. Hier worden met
name geheugen- en concentratieproblemen regelmatig genoemd (20%). Ruim
een kwart (27"/") noemt klachten die in de Neurologische hoofdgroep zijn
ondergebracht. HooÍdpijn (waaronder ook spanningshoofdpijn) komt hierbinnen
veel voor.

Een kwart van de groep beschrijft problemen van het maagdarmstelsel,
waaronder met name buikklachten en diarree. Ook vermeldt bijna 1 op elke 5
deelnemers (19%) klachten aan het bewegingsapparaat. Tenslotte komen
huidklachten voor bij 14"/ovan de deelnemers. De prevalentie van de klachten
voor deze gezondheidsproblemen staat weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 9.5.3 Overzicht gezondheidsproblemen deelnemers medisch
onderzoek (n=200)
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Anamnese en lichamelijk onderzoek op aandachtsgebieden
Door de bedrijÍsartsen werd in eerste instantie een algemene anamnese
aÍgenomen. Op geleide van de gerapporteerde gezondheidsproblemen en de

bevindingen is vervolgens gebruik gemaakt van verschillende protocollen voor
speciële anamnese en lichamelijk onderzoek van afzonderlijke orgaansystemen.
Op basis daarvan konden de klachten verder worden uitgediept. ln onderstaande
figuur staat vermeld hoe vaak door de bedrijÍsartsen gebruik is gemaakt van de

vijÍ speciële anamnese-bladen over de volgende orgaansystemen:
- luchtwegen
- maagdarmstelsel
- huid
- zenuwstelsel
- psyche.
Er is met name veel gebruik gemaakt van de aanvullende anamnese en

lichamelijk onderzoek ten behoeve van de luchtwegen. Elk van de andere vier
anamnese-formulieren is bij 30 tot 50 personen gebruikt om nader inzicht te
krijgen in het klachtenpatroon, de mogelijke oorzaken en eventueelwenselijke
verdere diagnostiek en/of behandeling.

9.6 Zorggebruik en zorgbehoefte

ln deze paragraaf wordt allereerst het Íeitelijke zorggebruik van de deelnemers
aan het medisch onderzoek besproken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
naar het huidige zorggebruik (§ 9.6.1) en het zorggebruik in de afgelopen jaren

(§ 9.6.2). ln § 9.6.3 wordt vervolgens de zorgbehoeÍte van de deelnemers aan

het medisch onderzoek beschreven. Deze zorgbehoefte is gebaseerd op de

integratie van de oordelen van de bedrijfsartsen die betrokken zijn geweest bij de

uitvoering van het medisch onderzoek.

9.6.1 Huidigzorggebruik

Ruim een kwarl (28"/") van de deelnemers aan het medisch onderzoek is

momenteel nog onder behandeling van een arts of andere hupverlener voor
klachten die door betrokkene in relatie worden gebracht met het verblijf in Bosniö.

Ruim de helft van de groep (51%) is hiervoor momenteel niet meer onder
behandeling, maar heeft hiervoor sinds terugkeer uit Bosnië wel op enig moment
hulp gehad. Ongeveer een op elke 5 deelnemers aan het medisch onderzoek
heeÍt -buiten het kader van het medisch onderzoek Lukavac- niet eerder hulp
gezocht.
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9.6.2 Zorggebruik in aÍgelopen iaren

ln onderstaande tabel staat aangegeven bij welke hulpverleners de deelnemers
aan het medisch onderzoek in de afgelopen jaren hulp hebben gezocht voor hun
klachten. Aangezien veel mensen een beroep hebben gedaan op meerdere
hulpverleners, komt het totaal aan personen dat een of meer hulpverleners heeft
geconsulteerd met 315 uit boven de 200 deelnemers aan het medisch
onderzoek. ln de derde kolom is weergegeven hoeveel procent van de
deelnemers aan het medisch onderzoek van hulp heeft gezocht bij de
betreffende hu lpverleners.

Tabel 9.6.2 Door deelnemers geraadpleegde hulpverleners

AA!{à:t geraà0plqE de hulprcdeners
..t.ru'iat.

.,,..,],i',
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Prgrhulp,vgiener.,,' 
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' ir:i r: :

AÍdeling lndividuele Hulpverlening

BedrijÍsarts

KNO-arts

Dermatoloog

lnternist

Orthopeed
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10%
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4%
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De huisarts en militair (curatief) arts zijn met respectievelijk 46/" en 37"/o de
meest geraadpleegde hulpverleners. Ruim tweederde van de deelnemers aan
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het medisch onderzoek heeft sinds terugkeer een van deze beide artsen
geraadpleegd voor gezondheidsklachten die naar mening van de betrokkenen
verband houden met het verblijf in Bosnië.
Regelmatig geconsulteerde hulpverleners/instellingen zijn daarnaast AlH,
bedrijfsarts, KNO-arts, dermatoloog, internist, orthopeed, longarts, RIAGG,
neuroloog en gastro-enteroloog. Tevens is ongeveer 15o/o vafi de deelnemers
onder behandeling oÍ onder behandeling geweest van diverse andere
hulpverleners, waaronder onder meer Íysiotherapeut en psychiater.

9.6.3 HuidigezorgbehoeÍte

Nadat de resultaten van het medisch onderzoek bekend werden, zijn de
deelnemers hierover door de bedrijfsarts geïnformeerd. Afhankelijk van de
resultaten van het medisch onderzoek en van de uitkomsten van de casus-
bespreking, waren er daarbij drie mogelijkheden.

1. Er was nog nader onderzoek nodig, voordat kon worden besloten of belrokkene voor verdere hulp
verwezen diende te worden naar een bepaalde specialist oÍ hulpverlener.

2. Er volgde verwijzing naar een specialist voor verder onderzoek en behandeling. Deze verwijzing
vond plaats via de huisarts (militair oÍ burger) van de onderzochte persoon. Betrokkene diende
daartoe contact op te nemen met zijn of haar huisarts, die reeds door de bedrijfsarts is

geïnÍormeerd. Verwijzing kon ook de Afdeling lndividuele Hulpverlening (AlH) betrefÍen.
3. Verwi.jzing voor verder onderzoek en eventuele behandeling werd niet nodig geacht door de

bedrijÍsarts.

ln alle gevallen heeÍt de onderzochte persoon zoveel mogelijk informatie
gekregen over de aard van de bevindingen van het medisch onderzoek.
ln overleg zijn vervolgens de eventuele consequenties daarvan doorgesproken,
zoals nader onderzoek oÍ doorverwijzing. lndien daarvoor toestemming werd
gegeven werd de behandelend (huis- oÍ militair) arts geïnformeerd over de
bevindingen van het medisch onderzoek.

Verdere nazorgbehoefte
De bedrijfsartsen hebben voor elk van de deelnemers aan het medisch
onderzoek aangegeven in hoeverre naar hun mening nog aanvullende zorg of
nader onderzoek wenselijk is. Wanneer hun bevindingen over de hele groep
deelnemers worden samengevat, levert dat het volgende beeld op.
Voor 38% van de deelnemers was naar de mening van de bedrijÍsaftsen geen
vervolgactie nodig, aangezien verdere medische en/oÍ psychosociale hulp niet
nodig is of reeds adequaat is verleend. Voor 33% van de groep werd het
wenselijk geacht om de huidige hulpverlening (behandeling of controle) te
continueren. Voor een op elke 5 deelnemers (20%) aan het medisch onderzoek
is voor minstens één gezondheidsprobleem doorverwijzing naar huisarts, militair
arts, medisch specialist of psycholoog geadviseerd.
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Doorverwijzing
De specialisten waarnaar doorverwijzing het meest plaatsvond zijn longarts,
KNO-arts, internist en psychiater. Doorverwijzing naar psychosociale
hulpverlening vond plaats bij 4/ovan de groep. De meest genoemde instellingen
daarbij waren de AÍdeling lndividuele Hulpverlening van de Koninklijke
Landmacht (eveneens toegankelijk voor ex-militairen) en het RIAGG.
Doorverwijzing naar zowel medische als psychosociale hulpverlening werd
geadviseerd bij 5'/" van de deelnemers.

g.7 Samenvatting bevindingen medisch onderzoek

ln dit hooÍdstuk is een beeld geschetst van de gezondheidsproblemen en
zorgbehoeÍte van een groep van 200 (ex)militairen die in de periode 1994-1995
maximaal 6 maanden verbleven in Lukavac te Bosnië.

Doelstellingen en Vraagstellingen Medisch Onderzoek
Doel van het medisch onderzoek was het optimaliseren van de zorg aan de
betreffende groep (ex-)militairen. Twee vraagstellingen werden opgesteld ten
behoeve van het medisch onderzoek.

Vraagstelling 1 : Bevindingen Medisch Onderzoek
De eerste vraagstelling heeft betrekking op de uitkomsten van een medisch
onderzoek onder de militairen uit de Lukavac-groep die zich hebben aangemeld
voor het medisch onderzoek

Vraagstellin g 2: Zorggebruik en Zorgbehoefte
De tweede vraagstelling richt zich met name op de inmiddels verkregen zorg en
de huidige zorgbehoeÍte van de deelnemers aan het medisch onderzoek.

Werkwiize
De gezondheidsproblemen en de zorgbehoefte werden geïnventariseerd op basis
van een gestandaardiseerd medisch onderzoek. Dit onderzoek bestond uit een
gestructureerde anamnese en lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door
bedrijfsartsen van de KL, alsmede een aanvullend onderzoek bestaande uit
onderzoek van bloed, urine en ontlasting en een longÍunctie-onderzoek. Zo nodig
werd een vervolg-traject van zorgverlening vastgesteld.
Het bepalen van oorzaken van gezondheidsproblemen bij deze (ex-)militairen,
in het bijzonder oorzaken gerelateerd aan het verblijf van Lukavac, was geen
doel van het medisch onderzoek (en was ook niet mogelijk gezien de opzet van
het onderzoek). Conclusies over de oorzaken van gezondheidsproblemen bij (ex-

)militairen die verbleven in Lukavac kunnen (deels) worden getrokken op basis
van de resultaten van een vragenlijstonderzoek. Hierover is in de voorgaande
hoofdstukken gerapporteerd.
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Belangrijkste resultaten van het medisch onderzoek
De resultaten van het medisch onderzoek laten zien dat een groot deel van de
200 deelnemers aan het medisch onderzoek gezondheidsklachten had en tevens
behoefte heeÍt gehad oÍ nog heeÍt aan (aanvullende) zorg.
De meeste deelnemers rapporteerden een of meerdere gezondheidsproblemen.
De bedrijÍsartsen hebben vastgelegd welke klachten in welke mate voorkwamen
en hebben zo mogelijk tevens een op de individuele problematiek afgestemde
diagnose opgesteld.
De meest voorkomende gezondheidsproblemen waren aandoeningen van de
onderste en bovenste luchtwegen, chronische vermoeidheid, maagdarm-
problemen, psychische problematiek waaronder PTSS-symtomen en
depressieve klachten, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen,
huidaandoeningen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Zorggebru ik en zorgbehoefte
Ruim een kwart (28%) van de deelnemers was op het moment van het medisch
onderzoek onder behandeling bij een arts of hulpverlener. Bij 62/" van de
deelnemers was naar het oordeel van de bedrijfsarts verder onderzoek oÍ
(verdere) behandeling van minstens één aandoening nodig. Een deelvan deze
(ex-)militairen ontving al zorg waardoor het voorgesteld vervolg-traject daarin kon
worden ingepast. Twintig procent van de deelnemers ontving op grond van het
medisch onderzoek een (advies tot) verwijzing naar een hulpverlener waarbij zij

nog niet in behandeling waren.

Het medisch onderzoek heeft voor de meeste deelnemers die ten tijde van het
onderzoek nog klachten hadden ook geleid tot een (aanvullend) zorgaanbod.
Het doelvan het medisch onderzoek lijkt dus in belangrijke mate te zijn bereikt,
hoewel voor definitieve uitspraken daarover het verloop van het verdere
zorgtraject moet worden afgewacht.
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10 Discussie en Conclusies

10.1 lnleiding

ln dit aÍsluitende hooÍdstuk worden de resultaten van het gezondheidsonderzoek
onder de UNPROFOR-militairen die waren gestationeerd in Lukavac, Santici en
Busovaca besproken.

Allereerst worden in §10.2 in grote lijn de onderzoeksresultaten besproken in het
licht van de doelstellingen en vraagstellingen van het onderzoek. ln §10.2.1 zal
aandacht worden besteed aan de in het vragenlijstonderzoek gevonden
verschillen in de gerapporteerde gezondheid van militairen en in de mate van
blootstelling aan potentiële risicofactoren. ln §10.2.2. worden de bevindingen van
het aanvullende medisch onderzoek besproken. Dit onderzoek is alleen
uitgevoerd bij een gedeelte van de Lukavac-militairen met
gezondheidsproblemen. De bespreking wordt daarbij mede in het licht geplaatst
van de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek.
Daarna wordt in §10.3 besproken wat mogelijke bronnen van vertekening kunnen
zijn in dit soort epidemiologisch onderzoek. Daarbij wordt ingegaan op drie
soorten vertekening, te weten selectiebias, inÍormatiebias en confounding.
ln §10.4 wordt aandacht besteed aan mogelijke vertekening van de
onderzoeksresultaten van het vragen I ijstonderzoek.
ln §10.5 wordt de vertekening van de onderzoeksresultaten van het aanvullend
medisch onderzoek besproken.
ln paragraaÍ §10.6 worden de resultaten uit het gezondheidsonderzoek
vergeleken met ander onderzoek naar de gezondheid van uitgezonden militairen.
ln de paragrafen §10.7 tot en met §10.9 wordt ingegaan op andere mogelijke
verklaringen voor de gerapporteerde gezondheidsklachten. Eerst zal in §10.7
worden ingegaan op de invloed van achtergrondkenmerken van specifieke
subgroepen. Daarna zal in §10.8 nader worden ingegaan op de vraag oÍ locale
milieufactoren tijdens het verblijf in Bosnië van invloed kunnen zijn geweest op
de huidige ervaren gezondheid van de onderzoekspopulatie. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van een rapport dat het onderzoeksbureau DHV Milieu heeÍt
uitgebracht over de gezondheidsrisicobeoordeling van de milieusituatie op de
compound van Lukavac (DHV, 1999). Tenslotte komt in §10.9 de invloed van
een combinatie van factoren aan de orde.
ln de laatste paragraaf (§10.10)worden alle onderzoeksresultaten geïntegreerd
tot enige afrondende conclusies.
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10,2 Onderzoeksvraagstellingen en samenvatting resultaten

Het gezondheidsonderzoek UNPROFOR bestaat uit 2 onderdelen, te weten een
vragenlijstonderzoek en een aanvullend medisch onderzoek. Daarnaast is een

milieuonderzoek uitgevoerd, waarvan de bevindingen in paragraaf 10.8 zullen
worden besproken, in samenhang met de resultaten uit het
gezondheidsonderzoek. ln deze pararaaÍ zal voor beide onderdelen van het
gezondheidsonderzoek een overzicht worden gegeven van de onderzoeksopzet,
de vraagstellingen en de belangrijkste bevindingen. Doelstelling, vraagstellingen
en de algemene resultaten van het vragenlijstonderzoek worden besproken in
paragraaÍ 10.2.1.1n paragraaf 10.2.2 wordt het medisch onderzoek besproken.

1 0.2.1 Vragenl ijstonderzoek

Doelste! ling vragenlijstonderzoek
De doelstelling van het vragenlijstonderzoek was een inventarisatie van de

omvang, aard en intensiteit van de huidige en vroegere gezondheidsklachten van

ex-Lukavac-gangers en twee referentiegroepen. Op basis daarvan en het
verrichten van nader onderzoek op basis waarvan zo mogelijk wetenschappelijk
gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan over het aldan niet bestaan van

een relatie tussen gezondheidsklachten enerzijds en het verblijÍ in Lukavac
anderzijds.

Vraagstellingen
r Hoe verhoudt zich de gezondheid van de groep Nederlandse militairen met

als standplaats Lukavac tot die van Nederlandse militairen die naar twee
andere standplaatsen in Bosnië, te weten Busovaca en Santici, zijn

uitgezonden?
r ln hoeverre hangt de ervaren gezondheid van deze militairen samen met

achtergrondkenmerken zoals leeÍtijd, functie en militaire rang?

o Welke verschillen bestaan er tussen en binnen beide onderzoeksgroepen in

de mate van blootstelling aan potentieel belastende factoren, waaronder
lokale om gevingsfactoren?

r Bestaat er een relatie tussen de gerapporteerde gezondheidsproblemen van

de uitgezonden militairen en de blootstelling aan bovengenoemde potentieel

belastende factoren?
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Onderzoeksopzet
Om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden is een grootschalig
vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder militairen die in de periode 1994-1995 in
het kader van de UNPROFOR-vredesoperatie zijn uitgezonden naar Bosnië.
De onderzoeksgroep betroÍ de groep militairen die werd uitgezonden naar de
standplaats Lukavac en een groep van militairen die werd uitgezonden naar twee
andere plaatsen in Bosnië, te weten Busovaca en Santici.
ln het onderzoek is nagegaan of de gezondheid van beide onderzoeksgroepen
verschilde en wat de mogelijke oorzaken daarvan waren. Speciale aandacht werd
daarbij besteed aan de blootstelling aan, en mogelijke gezondheidseffecten van,
veronderstelde lokale milieuverontreiniging op de compound van Lukavac.

Respons
Ruim zestig procent van de uitgenodigde militairen heeft deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. De respons binnen de Lukavac-groep lag met 63% wat
hoger dan de respons uit overig Bosnië (58%). De totale respondentengroep van
het vragenlijstonderzoek bestond uit 1124 personen.

Door UN PROFOR-militairen gerapporteerde gezondheidsproblemen
Zowel militairen uit de Lukavac-groep als uit de overig Bosnië-groep
rapporteerden dat zij hun gezondheidstoestand na uitzending minder goed
ervoeren dan voor uitzending. Dit verschil blijÍt nog langere tijd na uitzending
gehandhaafd. Wel bleek op het moment van afname van de vragenlijst, 2-3 jaar
na uitzending, op groepsniveau weer enige verbetering te zijn opgetreden. Over
een periode van 5 jaar is de geconstateerde verslechtering van de ervaren
gezondheid bij de groep militairen uit Lukavac sterker dan die bij de militairen uit
Busovaca en Santici. Bij beide groepen militairen was deze verslechtering over
een periode van vijÍ jaar groter dan die binnen de algemene Nederlandse
bevolking.
Er was echter eveneens sprake van een duidelijk onderscheid naar diverse
achtergrondkenmerken van de betrokken militairen. De gezondheidsverschillen
tussen Lukavac en de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië waren het grootst bij
de jongste leeftijdsgroep, bij militairen met een lage rang, bij de groep met een
aanstelling als Beroeps Bepaalde Tijd en bij militairen die werkzaam zijn geweest
in sommige eenheden met specifieke taken, zoals vervoer of herstel.
Gezondheidsproblemen die binnen de Lukavac-groep vaker voorkomen dan
binnen de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië betrefÍen met name onderste en
bovenste luchtwegklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, maagdarmklachten en
geheugen- en concentratieproblemen. Er zijn geen gezondheidsverschillen
gevonden voor diverse andere langdurige aandoeningen.
Ook bestonden er verschillen in de mate waarin een beroep werd gedaan op
hulpverlening. De groep militairen uit Lukavac heeft de afgelopen jaren vaker
gebruik gemaakt van sommige vormen van medische en psychosociale
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hulpverlening dan de groep uit overig Bosnië. Verschillen in medicijngebruik
bestonden er met name ten aanzien van medicatie voor bovenste en onderste
luchtwegklachten.

Gerapporteerde blootstelling aan risicofactoren
Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre militairen tijdens hun

verblijf in Bosnië zijn blootgesteld aan risicofactoren, waaronder milieuÍactoren,
zijn in de vragenlijst diverse vragen opgenomen over:

r milieubelasting, met name lucht- en waterverontreiniging;
r (overige) fysieke belasting, waaronder beroepsgerelateerde belasting;

r psychosocialebelasting;
r leefstijlfactoren.

Gezien het gebrek aan concrete meetgegevens gaat het hierbij om ervaringen
van de militairen zelÍ en niet om objectief vastgestelde blootstellingen. Op basis
van deze zelÍrapportage bleek sprake te zijn van significante verschillen tussen
beide groepen in met name de ervaren kwaliteit van de binnenlucht, de

buitenlucht en het lokale drinkwater. Met name de omvang van en hinder door
blootstelling aan roet en stoÍ was bij de Lukavac-groep duidelijk groter dan bij de
groep militairen uit overig Bosnië. De mate van ervaren psychosociale belasting
en de aanwezigheid van risicoÍactoren voor PTSS, met uitzondering van de factor
hyperreactiviteit, verschilde niet tussen beide onderzoeksgroepen.

Risicofactoren in relatie tot gerapporteerde gezondheidsproblemen
Uit het onderzoek is gebleken dat er voor een aantal gezondheidsklachten een
samenhang bestaat met de locatie van verblijÍ in Bosnië. Met name onderste en

bovenste luchtwegklachten, vermoeidheid, maagdarmklachten, duizeligheid,
concentratie- en geheugenproblemen komen vaker voor bij militairen die in
Lukavac hebben verbleven. Deze samenhang blijft bestaan na correctie voor
andere risicoÍactoren en vertekenende Íactoren. Wel wordt duidelijk dat de

onderzochte gezondheidsproblemen worden beïnvloed door een breed scala aan
Íactoren, waaronder beroepsgerelateerde Íactoren, psychosociale Íactoren,
ervaren milieuÍactoren, demografische factoren en leeÍstijlÍactoren. De informatie
die op basis van de vragenlijst werd ingewonnen is echter onvoldoende
kwantitatief om de vraag te kunnen beantwoorden oÍ de milieusituatie op de

compound van Lukavac van invloed zou kunnen zijn geweest op het ontstaan of
aanhouden van gezondheidsproblemen. Daarvoor is meer inÍormatie
(meetgegevens) nodig over de Íeitelijke blootstelling aan milieuverontreiniging en

de potentiële gezondheidsrisico's daarvan. Aan deze aspecten zal in paragraaÍ

10.8 nader aandacht worden besteed.
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1 0.2.2 Medisch onderzoek

Doelstelling medisch onderzoek
De doelstelling van het medisch onderzoek was het onderzoeken en
onderbrengen van de huidige zorgbehoeÍte met behulp van een medisch
onderzoek en een vragenlijstonderzoek, ten behoeve van de optimalisatie van de
(medische) zorg aan de betrokken (ex-) militairen.

Vraagstellingen
Binnen de vraagstellingen ten aanzien van het aanvullende individuele medisch
onderzoek kunnen twee aspecten worden onderscheiden:

A. Bevindingen uit het medisch onderzoek
r Wat zijn de uitkomsten van het algemene medisch onderzoek bij de militairen

die momenteel nog gezondheidsklachten hebben die door henzelÍ in verband
worden gebracht met het verblijf in Lukavac?

B. Zorgbehoefte
r Welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekgroep tot dusver

feitelijk ontvangen?
r Aan welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoeksgroep

momenteel behoefte?
r Welke zorg en eventueel benodigd aanvullend diagnostisch onderzoek of

behandeling kan door de Koninklijke Landmacht zinvol worden aangeboden
aan de militairen en veteranen die momenteel nog gezondheidsproblemen
hebben?

o Hoe kan deze zorg het best worden ondergebracht bij (militaire oÍ burger-)
hulpverlening?

Onderzoeksopzet
Het tweede deel van het gezondheidsonderzoek betrof een individueel medisch
onderzoek ten behoeve van een gedeelte van de totale onderzoekspopulatie van
het vragenlijstonderzoek. Het medisch onderzoek werd aangeboden aan alle
militairen uit Lukavac die eind 1997 nog gezondheidsklachten hadden die zij zelt
in verband brachten met hun verblijf in Bosnië. Het onderzoek had ten doel om
de nazorg aan de betrokken militairen te optimaliseren. Gezien de selecte
doelgroep en de doelstelling van dit medisch onderzoek was het niet mogelijk om
een adequate controlegroep bij dit deel van het gezondheidsonderzoek te
betrekken. De in het medisch onderzoek onderzochte groep militairen is gezien
de selectiecrileria niet representatief voor de totale groep militairen die in

Lukavac verbleef.
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Gerapporteerde gezondheidsproblemen
Bijna 90% van de groep die heeft deelgenomen aan het medisch onderzoek
heeft op dit moment nog gezondheidsklachten die door hen in verband worden
gebracht met het verblijÍ in Bosnië. Deze bevinding is conform de verwachting,
omdat het nog hebben van gezondheidsklachten tevens het criterium was om in
aanmerking te komen voor het medisch onderzoek. De meest voorkomende
gezondheidsproblemen waren onderste en bovensle luchtwegklachten,
chronische vermoeidheid, maagdarmproblemen, PTSS-gerelateerde klachten,
depressieve klachten, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen,
aandoeningen aan het bewegingsapparaat en huidaandoeningen.

Zorgbehoefte
Ruim een kwart (28%) van de deelnemers was op het moment van het medisch
onderzoek onder behandeling bij een arts of andere hulpverlener. Bij 62"/" van
de deelnemers was naar het oordeel van de bedrijfsarts verder onderzoek of
(verdere) behandeling van minstens één aandoening nodig. Een deelvan deze
(ex-)militairen ontuing al zorg waardoor het voorgesteld vervolgtraject daarin kon
worden ingepast. Twintig procent van de deelnemers ontving op grond van het
medisch onderzoek een (advies tot) verwijzing naar een hulpverlener waarbij zij
nog niet in behandeling waren.

Overeenkomsten en verschillen met vragenlijstonderzoek
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen
tussen het vragenlijstonderzoek en het medisch onderzoek.
De deelnemers aan het medisch onderzoek hebben gemiddeld gesproken een
minder goede gezondheid dan de gehele groep die heeft deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. ln paragraaf 10.5 zal duidelijk worden dat
selectieprocessen bij de aanmelding voor het onderzoek hieraan ten grondslag
hebben gelegen. Als gevolg daarvan bleek het niet mogelijk om een
vergelijkingsgroep bij het medisch onderzoek te betrekken, zoals wel het
uitgangspunt was bij het vragenlijstonderzoek.

Meerwaarde medisch onderzoek
Het medisch onderzoek heeft daarentegen wel een duidelijke toegevoegde
waarde gehad in aanvulling op het uitgevoerde gezondheidsonderzoek met
behulp van een gezondheidsenquète, met name gezien de specifieke
zorgdoelstelling van het medisch ondeaoek. Deze meenvaarde van het medisch
onderzoek betroÍ de volgende twee aspecten.
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Obj ective ri ng gezo n dh e i ds p rob le m e n
De meenrvaarde van het medisch onderzoek betrof allereerst de mogelijkheid om
de gerapporteerde gezondheidsproblemen van de betrokken (ex-)militairen te
laten objectiveren door een arts. Ten behoeve hiervan werden tevens diverse
aanvullende onderzoeksgegevens verzameld, waaronder laboratorium-
onderzoek van bloed, urine en Íaeces en kon desgewenst (diagnostische en/oÍ
zorggerichte) informatie bij andere specialisten en overige hulpverleners worden
ingewonnen.
Op basis van het medisch onderzoek is daarom een completer inzicht verkregen
in de gezondheidssituatie van de betrokken (voormalige) militairen dan mogelijk
was geweest op basis van alleen een vragenlijstonderzoek. Desalniettemin was
het binnen het kader van het ingestelde onderzoek door de bedrijfsarts niet altijd
mogelijk om een specifieke diagnose te stellen, omdat daarvoor in een aantal
gevallen aanvullend specialistisch onderzoek nodig was. Geconstateerd kan
worden dat de door de bedrijfsartsen gerapporteerde bevindingen uit het medisch
onderzoek een goede ondersteuning vormden van de bevindingen uit het
vragenl ijstonderzoek.

lnzicht in en onderbrengen van de zorgbehoefte
Er kon met behulp van het medisch onderzoek gedegen aandacht worden
besteed aan de individuele problematiek van een niet onaanzienlijke groep
militairen met gezondheidsklachten. Tevens werd in kaart gebracht oÍ de
betrokken (voormalige) militairen momenteel alle medische of psychosociale hulp
kregen die zij nodig hebben. lndien daartoe aanleiding was, werd gericht advies
uitgebracht voor nader onderzoek of hulpverlening via de daartoe meest
geschikte kanalen binnen of buiten de Defensie-organisatie.

10.3 Mogeliike vertekening van de onderzoeksresultaten

Bij het uitvoeren van een onderzoek wordt gestreefd naar een maximale validiteit
van de uitkomsten. Validiteit (of juistheid) heeft betrekking op de vraag of de
uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk een goede aÍspiegeling zijn van
de realiteit.

De uitkomsten van epidemiologisch onderzoek in het algemeen en het huidige
onderzoek binnen de UNPROFOR-populatie in het bijzonder, kunnen in theorie
worden beïnvloed door verschillende vertekenende factoren.
Dergelijke factoren kunnen ervoor zorgdragen dat de bevindingen van een
onderzoek, hoe grootschalig het ook is opgezet, toch niet met de realiteit
overeenkomen. ln dat geval wordt gesproken van een systematische vertekening
van de onderzoeksresultaten.
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Soorten systematische vertekening
De belangrijkste soorten van systematische vertekening die in epidemiologisch
onderzoek, zoals het gezondheidsonderzoek UNPROFOR, kunnen optreden,
zijn (Rothman & Greenland, 1998):

r Selectie-bias
r lnformatie-bias
r Confounding

Deze drie soorten van vertekening worden hieronder in het korte besproken,
althans voor zover het relevant is voor de interpretatie van de resultaten van het
gezondheidsonderzoek UNPROFOR. Vervolgens zal in de paragraÍen 10.4 en
10.5 worden besproken hoe waarschijnlijk het is, dat deze vertekenende Íactoren
een rol van betekenis hebben gespeeld in het huidige onderzoek.

10.3.1 Selectie-bias

Selectie-bias leidt tot een vertekening van de onderzoeksresultaten doordat deze
zijn gebaseerd op een selectie van de doelgroep van een onderzoek die niet
representalief is voor de totale doelgroep.
Voor het gezondheidsonderzoek UNPROFOR is deze vorm van vertekening met
name relevant, als de kans om deel te nemen aan het onderzoek verschilt tussen
de groep militairen uit Lukavac en de vergelijkingsgroep uit overig Bosnié. Om
die reden dient er bij de onderzoeksopzet en de selectie van de
onderzoekspopulatie naar gestreeÍd te worden om beide onderzoeksgroepen in

zoveel mogelijk opzichten, met uitzondering van de veronderstelde risicoÍactoren
in het onderzoek, vergelijkbaar te laten zijn. Daarnaast is het van belang dat de
deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor de totale groep waaruit
ze aÍkomstig zijn, zodal de bevindingen kunnen worden veralgemeniseerd naar
de totale bronpopulatie.

Respons-bias
Respons-bias is een speciÍieke vorm van selectiebias, die relevant is voor de
interpretatie van het gezondheidsonderzoek. Deze vorm van vertekening ontstaat
wanneer één van beide onderzoeksgroepen in hogere of lagere mate
respondeert (meedoet aan het onderzoek) dan de andere groep en de mate van
respons bovendien is gerelateerd aan de onderzoeksvraagstelling.
Binnen het UNPROFOR-onderzoek zou sprake zijn van dergelijke vertekening
door selectieve respons, indien de militairen die naar Lukavac zijn uitgezonden
vaker hebben deelgenomen aan het onderzoek dan de militairen die naar andere
plaatsen zijn uitgezonden en bovendien vaker reageren als ze
gezondheidsproblemen hebben. Als gevolg daarvan zouden meer
gezondheidsproblemen kunnen worden vastgesteld, die niet samen hoeven te



Gezondheidsonderzoek UNPROFOR -137-

hangen met een werkelijke verhoging. De verhoging wordt in dat geval namelijk
veroorzaakt door een selectieve deelname van mensen met gezondheids-
problemen.

Healthy worker-effect
Bij de vergelijking van de gezondheidstoestand van een bepaalde
beroepsbevolking met de algemene bevolking, dient tevens rekening te worden
gehouden met een speciÍieke vorm van selectiebias die bekend staat als het
'healthy-worker-eÍÍect'. De kern van dit fenomeen is dat werknemers gemiddeld
genomen gezonder zijn dan mensen zonder baan. De verklaring ervoor ligt in het
feit dat er bij de aanstelling van werknemers - al dan niet direct - geselecteerd
wordt op een goede gezondheid en dat eventueel vervroegd uittreden uit het
arbeidsproces eveneens wordt beïnvloed door de feitelijke gezondheid van de
werknemers. Dat impliceert dat beide groepen niet zonder meer met elkaar
vergeleken kunnen worden, omdat de resultaten door deze selectie-processen
zijn vertekend.
Een vergelijkbaar, wellicht nog enigszins sterker, Íenomeen zou op kunnen
treden bij onderzoek naar de gezondheid van (beroeps-)militairen. Bij aanstelling
is immers sprake van een selectie op gezondheid. Om die reden mag er niet van
worden uitgegaan dat de gezondheidstoestand van militairen zonder meer
vergelijkbaar is met die van de algemene (beroeps)bevolking. Militairen vormen
namelijk niet alleen een gezonde selectie uit de algemene bevolking (waaronder
chronisch zieken, gehandicapten en ouderen), maar naar verwachting tevens
een gezonde selectie uit de algemene beroepsbevolking.

De vraag doet zich voor hoe aannemelijk het is dat zich dergelijke vormen van
selectiebias hebben voorgedaan binnen het UNPROFOR-onderzoek. Een en
ander wordt nader besproken in §10.4 voor het vragenlijstonderzoek en §10.5
voor het medisch onderzoek. Eerst wordt nog ingegaan op beide andere vormen
van vertekening, te weten inÍormatie-bias en conÍounding.

10.3.2 lnformatie-bias

lnformatie-bias vormt de tweede hooÍdgroep van factoren die de resultaten van
onderzoek kunnen vertekenen. Het ontstaat wanneer de in het onderzoek
verkregen informatie over de onderzoeksvariabelen (gezondheidsproblemen, de
blootstelling aan mogelijke risicofactoren of de relatie tussen beide)onvoldoende
nauwkeurig oÍ vertekend is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als deelnemers
aan het onderzoek hun eigen blootstelling aan bepaalde risicofactoren
systematisch onder- of overschatten. lndien mensen hierdoor worden ingedeeld
in de verkeerde ziektegroep oÍ blootstellingsgroep treedt misclassificatie op,
hetgeen de resultaten kan beïnvloeden.
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Recall-bias
Een bekend voorbeeld van inÍormatie-bias is de zogenaamde 'recall-bias' of
vertekening door herinneringseÍÍecten. Kenmerkend daarbij is dat de wijze
waarop gebeurtenissen of feiten uit het verleden worden herinnerd beïnvloed kan
worden door latere gebeurtenissen. Gezien het Íeit dat landelijke publiciteit over
mogelijke milieuverontreiniging op de compound van Lukavac en de relatie met
gezondheidsproblemen van militairen in begin 1997 de aanleiding heeft gevormd
voor het instellen van dit onderzoek, is het niet ondenkbeeldig dat de herinnering
aan het verblijf in Bosnië mede is beïnvloed door de berichtgeving in 1997.
Getracht moet daarom worden inzicht te krijgen in de rol die de publiciteit heeft
gespeeld op de resultaten.

Om informatie-bias te beperken is het over het algemeen wenselijk om in een
onderzoek zo veel mogelijk gebruik te maken van objectieve meetinstrumenten,
zodat interpretatieverschillen zo minimaal mogelijk kunnen worden gehouden.

10.3.3 ConÍounding

Onder 'confounding' wordt verstaan het verwarren van het eÍÍect van een
risicoÍactor met dat van een andere risicofactor.
Van confounding is met name sprake indien een bepaalde factor zowel
gerelateerd is aan de blootstelling als (rechtstreeks) aan het te onderzoeken
gezondheidsprobleem. Voorbeelden hiervan in de algemene bevolking zijn
verschillen in leeÍtijd tussen de onderzoeksgroepen bij onderzoek naar
risicofactoren voor chronische aandoeningen en verschillen in rookgedrag tussen
de onderzoeksgroepen bij onderzoek naar de invloed van milieuverontreiniging
op luchtwegaandoeningen. LeeÍtijd en rookgedrag kunnen in een dergelijk geval

een verstorende factor zijn, indien zij zowel zijn gerelateerd aan het
gezondheidsprobleem als aan de onderzochte risicofactor. ConÍounding kan in

theorie op een aantal manieren worden bestreden:
o bij de opzet van het onderzoek, door het onderzoek te beperken tot een van

de categorieën van de confounder-variabele oÍ door'matching';
r in de analyse-fase van het onderzoek, door correctie voor confounding met

behulp van stratificatie of mulitivariate analyse.

10.4 Vertekening in het vragenliistonderzoek

ln de bovenstaande paragraaÍ is geschetst met welke vormen van vertekening
in epidemiologisch onderzoek rekening moet worden gehouden. ln deze
paragraaf wordt besproken hoe aannemelijk het is dat het effect van
vertekeningen binnen het huidige onderzoek beperkt is gebleven
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Daarbij wordt aandacht besteed aan de drie vormen van vertekening die in de
vorige paragraaÍ zijn besproken, te weten selectiebias, inÍormatiebias en
conÍounding.

1 0.4.1 Selectiebias vragenliistonderzoek

Bij de selectie van de onderzoekspopulatie is een aantal maatregelen getroffen
om de vergelijkingsgroep uit Bosnië zodanig te identificeren, dat het risico van
selectiebias zo klein mogelijk werd gemaakt, te weten:
r De militairen uit de vergelijkingsgroep zijn in dezelÍde periode naar Bosnië

uitgezonden als de militairen uit Lukavac;
r De primaire taakstelling van de militairen op de geselecteerde standplaatsen

was zo goed mogelijk vergelijkbaar met die in Lukavac;
r Er werd tevens gestreefd naar een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid ten

aanzien van achtergrondkenmerken van de uitgezonden militairen;
o De militairen van de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië waren gestationeerd

op locaties waar ten tijde van de uitzending -voor zover bekend- geen sprake
was van specifieke lokale milieuverontreiniging.

Door deze maatregelen is de kans dat de onderzoeksresultaten zijn beïnvloed
door onbekende factoren, zo klein mogelijk gemaakt.
Op basis van de gangbare aanstellingscriteria binnen Defensie kon tevens
worden aangenomen dat alleen gezonde militairen in aanmerking zijn gekomen
voor deelname aan vredesoperaties, zodat er geen reden is om aan te nemen
dat beide onderzoeksgroepen voorafgaand aan uitzending verschilden in
gezondheid.
Daarnaast is getracht om de respons te optimaliseren door beide groepen zo
goed mogelijk te interesseren voor het onderzoek. ln de uitnodigingsbrieÍ is

duidelijk gemaakt dat het onderzoek gericht was op de gezondheid en mogelijke
gezondheidsproblemen van militairen die hebben deelgenomen aan
vredesmissies. Om eventuele selectie op gezondheid zoveel mogelijk te
voorkomen, werden ook alle mensen zonder gezondheidsproblemen expliciet
verzocht om deel te nemen aan het onderzoek.

Door de combinatie van de selectieprocedure bij de keuze van beide
onderzoeksgroepen en de gangbare aanstellingsprocedure bij Defensie kon
redelijkerwijs worden aangenomen dat er geen sprake was van substantiële
gezondheidsverschillen tussen beide groepen op het moment van uitzending.
Wel dient daarbij te worden aangetekend dat het niet mogelijk was om deze
aanname met objectieÍ informatiemateriaalte staven, vanwege het gebrek aan
bruikbare en ontsluitbare gegevens over de gezondheidstoestand vooraÍgaand
aan en tijdens de uitzending.
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Uit de analyses van de via de vragenlijst verzamelde inÍormatie over de ervaren
gezondheid voor vertrek, kon bovenstaande aanname echter wel worden
bevestigd: voorafgaand aan uitzending was geen sprake van substantiële
verschillen in gezondheid tussen beide groepen militairen.

Een ander relevant criterium in het kader van het vermijden van selectie-bias
betreft de mate waarin de deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor
de totale groep militairen die oÍwel naar Lukavac ofwel naar Santici en Busovac
uitgezonden zij geweest. Ten aanzien van dit punt is relevant dat het onderzoek
niet beperkt is gebleven tot huidige beroepsmilitairen, maar zich tevens richtte op
alle militairen die in de geselecteerde periode naar de geselecteerde
standplaatsen werden uitgezonden, ongeacht de toenmalige en huidige
dienststatus. Dat impliceefi dat in beide groepen ook mensen zijn uitgenodigd die
momenteel niet meer werkzaam zijn voor Defensie, bijvoorbeeld omdat zij
destijds dienstplichtigen waren. De groep uitgenodigden is daarmee optimaal
representatief voor de oorspronkelijke populatie die naar de betrokken
standplaatsen in Bosnië is uitgezonden. Om te kunnen beoordelen oÍ er sprake
is van selectieprocessen binnen de respons, moet zowel worden gekeken naar
de totale respons van het onderzoek als naar de eventuele selectiviteit van de
respons.

Respons-bias vragenl ijstonderzoek
Het vragenlijstonderzoek heeft geresulteerd in een totale respons van 61%. De
respons binnen het gezondheidsonderzoek UNPROFOR is daarmee
vergelijkbaar met de algemene respons op de jaarlijks gehouden landelijke
gezondheidsenquëte, die gemiddeld 60% bedraagt (CBS, 1997).
Ook uit andere vragenlijstonderzoeken blijkt dat het moeilijk is om in Nederlands
onderzoek een hoger responspercentage te halen. lndien onderzoek
geïntegreerd wordt binnen de arbeidssituatie (bijvoorbeeld in het kader van een
periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) is het vaak wel mogelijk om een
hogere respons te bereiken.
Bij de vergelijking met de respons in algemeen gezondheidsonderzoek moet
verder worden opgemerkt dat bij onderzoek in de algemene Nederlandse
bevolking in het algemeen de beste respons wordt verkregen bij vrouwen en wat
oudere volwassenen. De respons onder mannen en jongeren ligt veelal duidelijk
onder de 60% (CBS, 1997). ln het huidige onderzoek, dat op vrijwillige basis
werd uitgevoerd onder militairen en voormalig dienstplichtigen, is met name het
aandeel van jonge mannen zeer groot. Dit impliceert dat een respons van ruim
60% binnen deze doelgroep als zeer behoorlijk kan worden aangemerkt.
Dat geldt temeer daar er sprake was van een aantal factoren die een negatieve
invloed kunnen hebben gehad op de respons, zoals:
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De lengte van de vragenlijst. Doordat vooraf onduidelijkheid bestond over de
mogelijke gezondheidsklachten en risicoÍactoren en tevens over
verschillende periodes in de tijd gestandaardisèerde inÍormatie moest
worden ingewonnen, was een tamelijk uitgebreide vragenlijst nodig;

Recent ander onderzoek onder dezelÍde doelgroep (nazorgonderzoek van
de AIH of het jonge veteranen onderzoek) zou de respons eveneens
enigszins negatief hebben kunnen beïnvloeden;
De relatief lange periode die is verstreken tussen uitzending en onderzoek;
Het late moment van onderzoekzal tenslotte ook enige negatieve invloed
gehad hebben op de respons, doordat van niet alle voormalige militairen de
huidige adressen bekend waren. Ondanks inspanningen van het CDPO/SMA
om deze adressen te achterhalen, moet ermee rekening worden gehouden
dat een deel van de voormalig dienstplichtigen niet kon worden bereikt. De
verhuisgeneigdheid bij deze groep jonge mensen is namelijk groot.

Eveneens was er sprake van moeilijke bereikbaarheid van sommige
militairen die inmiddels opnieuw waren uitgezonden.

Wanneer met deze belemmerende Íactoren wordt rekening gehouden, kan
worden geconstateerd dat de huidige respons, zeker gezien de omstandigheden
waaronder het onderzoek moest worden uitgevoerd, goed is. Een hoge respons
is van belang voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten en het
vermijden van selectiebias. Ter vergelijking wordt hieronder de respons vermeld
uit ander onderzoek onder militairen:
r De respons onder het reguliere Nazorg-onderzoek van de Koninklijke

Landmacht, dat 9 maanden na uitzending wordt afgenomen bij alle
uitgezonden militairen, heeft geresulteerd in een respons van 460/o van alle
aangeschreven militairen (Flach et al, 1998).

r De respons in het recent afgerond Post-Cambodja Klachten Onderzoek
verschilde sterk tussen de onderzoeks- en controlegroepen en varieerde met
een range tussen de 37o/" en 68%. De controlegroep uit de UNPROFOR
populatie had daarbij mel37"/" de laagste respons (de Vries et al, '1998).

Selectiviteit respons vragenl ijstonderzoek
De respons binnen de Lukavac populatie bedroeg 63% en die binnen de
vergelijkingsgroep uit Bosnië 58%. Gezien de voorgeschiedenis en de aanleiding
voor het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de verschillen in respons
tussen beide groepen zeer beperkt gebleven zijn.
Doordat bij het benaderen van de totale doelgroep van het onderzoek benadrukt
is dat het onderzoek juist ook van belang was indien mensen geen
gezondheidsklachten hadden, is tevens getracht om selectieve respons zoveel
mogelijk te voorkomen. Gezien de uitkomsten is in die opzet geslaagd.
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Behalve de omvang van de respons is met name de eventuele selectiviteit van
de respons van belang bij het beoordelen van het risico op selectiebias. Om hier
inzicht in te krijgen werd een non-respons-onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek
dat de respons tussen beide onderzoekspopulaties enigszins verschilde.

Ook bleken er geen verschillen in ervaren gezondheid te bestaan tussen
degenen die snel hebben gereageerd op het verzoek tot deelname en degenen
die pas in tweede instantie of na de ontvangst van een herinneringsoproep
hebben gereageerd. Dat gold voor beide onderzoeksgroepen. Aangezien de
groep die pas na de tweede oproep heeÍt gereageerd naar verwachting de
meeste kenmerken venoont van de groep die heeft afgezien van deelname, is
dit een extra indicatie dat er geen sprake is van grote selectieve respons die de
uitkomsten zou kunnen vertekenen.

Healthy-soldier-eÍÍect vragen I ijstonderzoek
Bij aanstelling van zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen is sprake van een
selectie op gezondheid. Om die reden kunnen de resultaten van een
gezondheidsonderzoek onder een militaire populatie niet zonder meer worden
vergeleken met die van de algemene bevolking. Er is echter nog maar weinig
bekend over de feitelijke omvang van het zogenaamde 'healthy-soldier' eÍÍect.
Belangrijke determinanten ervan zijn de selectieprocessen die zijn opgetreden
bij het werven van militairen, de zwaarte van de feitelijke aanstellingskeuring en
tenslotte de selectieve uitval als gevolg van beroepsmatige belasting. Een deel
van de items in het vragenlijstonderzoek was bruikbaar voor een vergelijking met
de algemene bevolking. Om deze vorm van selectiebias bij de vergelijking met
de algemene bevolking zoveel mogelijk te beperken, zijn de referentiegegevens
uit deze algemene bevolking, indien mogelijk, gebaseerd op een selectie uit de
algemene bevolking die zoveel mogelijk vergelijkbaar was met de militaire
populatie binnen het UNPROFOR-onderzoek. Deze selectie had betrekking op
geslacht (man), leeftijd (20-60 jaar) en beroep (werkend of studerend).
Uit deze vergelijking is gebleken dat met name de jonge militairen in de lagere
rangen uit Lukavac momenteel op een aantal gezondheidsindicatoren minder
goed scoren dan een vergelijkbare groep uit de mannelijke beroepsbevolking.

De gerapporteerde huidige gezondheid van de vergelijkingsgroep uit overig
Bosnië vertoont wel veel overeenkomsten met die binnen de mannelijke
beroepsbevolking. Bij beide groepen militairen was de ervaren achteruitgang in
gezondheid over de afgelopen vijf jaar (periode waarbinnen de uitzending
plaatsvond) groter dan hetgeen in de algemene bevolking wordt gevonden.
Tevens werden door beide groepen militairen (in de Lukavac-groep meer dan
in de overig Bosnië-groep) momenteel meer vermoeidheidsklachten
gerapporteerd dan binnen de algemene mannelijke beroepsbevolking.
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Al met al kan geconcludeerd worden dat het risico op selectiebias werd beperkt
door een aantal genomen maatregelen bij de selectie van de
onderzoeksgroepen. Dit impliceert dat de in het onderzoek gevonden
gezondheidsverschillen tusSen de (sub)groepen, zoweltijdens als na afloop van
de uitzending, ofwel beïnvloed moeten zijn door verschillen in blootstelling aan
risicoÍactoren ofwel beïnvloed zijn door andere verstorende factoren, zoals
informatiebias of confounding.

10.4 -2 lnformatie-bias vragenliistonderzoek

Binnen het UNPROFOR-onderzoek dient ermee rekening te worden gehouden
dat inÍormatie-bias een rol van betekenis kan hebben gespeeld. Zowel de
informatie over de gezondheid als inÍormatie over de blootstelling aan
risicoÍactoren is namelijk gebaseerd op verzamelde informatie uit het verleden
op basis van zelfrappodage door de militairen die hebben deelgenomen aan het
onderzoek. Ook de lange terugvraag-periode (de periode tussen uitzending en
onderzoek bedroeg voor de meeste militairen twee tot drie jaar) vergroot de kans
op het optreden van inÍormatie-bias.

Ook de publiciteit begin 1997 kan gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit van
de gegevensverzameling. Om enig inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van
de berichtgeving in de media, zijn hierover in de vragenlijst enkele vragen
opgenomen. Deze vragen hadden betrekking op het moment van ontstaan van
de gezondheidsklachten, het moment waarop DeÍensie hierover werd ingelicht,
het oordeel over verschillende aspecten van de uitzending en de invloed die de
publiciteit heeft gehad op de eigen ervaringen en opvattingen over
milieuverontreiniging in het algemeen en die in Bosnië in het bijzonder. Zoals in
hooÍdstuk 6 is beschreven was het optreden van enige vertekening hierdoor
moeilijk geheel te vermijden . Deze factor heeft daarom wel enige, maar toch een
relatieÍ beperkte, invloed gehad. Meegespeeld heeÍt hierbij het feit dat ook een
zeer groot gedeelte van de vergelijkingsgroep op de hoogte was van de publiciteit

rondom de compound van Lukavac en dat de reacties op deze publiciteit in beide
groepen tamelijk evenwichtig was verdeeld.

Tenslotte werd er naar gestreefd om in de vragenlijst zoveel mogelijk
gestandaardiseerde vragen en gezondheidsschalen op te nemen, teneinde
informatie-bias zoveel mogelijk te beperken. Bijkomend voordeel daarvan was
dat het daardoor mogelijk was om de resultaten eveneens te vergelijken met
onderzoek binnen de algemene Nederlandse bevolking.
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1 0.4.3 Confounding vragenlijstonderzoek

De derde vorm van vertekening van de onderzoeksresultaten betreÍt
conÍounding. Zoals in de vorige paragraaÍ werd besproken kan confounding
ontstaan indien een bepaalde factor zowel gerelateerd is aan de veronderstelde
risicofactoren als (rechtstreeks) aan het te onderzoeken gezondheidsprobleem.
Bij het selecteren van de onderzoeksgroepen is getracht om deze groepen
zoveel mogelijk vergelijkbaar te laten zijn (qua taakstelling, periode van
uitzending, verhouding beroeps- en dienstplichtigen).
Uit hooÍdstuk 6 is echter gebleken dat de militairen uit beide onderzoeksgroepen
desondanks in een aantal opzichten (waaronder demograÍische en militaire
karakteristieken) zodanig van elkaar verschilden dat confounding op zou kunnen
treden.
Daarom is op theoretische gronden en op basis van het feitelijke databestand
vastgesteld welke variabelen daadwerkelijk beschouwd moeten worden als
confounders. Hiervoor is vervolgens in de analyse gecorrigeerd met behulp van
gestratiÍiceerde analyse en multivariate analyse. Op deze wijze is de invloed van
verstorende variabelen (confounding) zo beperkt mogelijk gehouden.
Het was echter niet mogelijk om conÍounding binnen de onderzoeksopzet geheel

te vermijden, omdat op het moment dat het onderzoek werd opgezet nog
onvoldoende inzicht bestond in de aard van de gezondheidsproblemen en
dientengevolge de daaraan gerelateerde potentiële confounders. Op basis van
de op voorhand beperkte beschikbare informatie is echter welzo goed mogelijk
getracht om rekening te houden met potentiële conÍounders. Om die reden zijn
in de vragenlijst eveneens vragen opgenomen over leefstijlfactoren, zoals roken,
zodat daarvoor in de multivariate analyse kon worden gecorrigeerd.

10.5 Vertekening in het medisch onderzoek

ln hoofdstuk 9 van de huidige rapponage is verslag gedaan van de bevindingen
van een aanvullend medisch onderzoek onder een deel van de naar Lukavac
uitgezonden militairen. ln deze paragraaf wordt met name aandacht besteed aan
de representativiteit van de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke
vertekening van de uitkomsten van het medisch onderzoek.
Het individuele medisch onderzoek werd uitgevoerd bij een groep van ruim 200
beroepsmilitairen en voormalig dienstplichtigen, die in de periode 1994-1995
maximaal 6 maanden hebben verbleven in Lukavac te Bosnië. Dit aanvullende
medisch onderzoek werd aangeboden aan iedereen die eind 1997 nog
gezondheidsklachten had, op voorwaarde dat deze klachten door betrokkenen
in relatie werden gebracht met het verblijÍ in Lukavac.
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De primaire doelstelling van het medisch onderzoek was het inventariseren van
de zorgbehoefte van de betrokken militairen en het zo goed mogelijk
onderbrengen van deze zorgbehoefte bij hulpverleners binnen of buiten Defensie.
lnherent aan deze doelstelling was dat er sprake was van een zeer selecte groep
deelnemers aan het onderzoek, zodat de resultaten beïnvloed zijn door
selectiebias. De bevindingen van het medisch onderzoek zijn daardoor per
deÍinitie niet representatieÍ voor de totale Lukavac-groep. Welke selectie hierbij
Íeitelijk is opgetreden is niet meetbaar, omdat elke militair van Defensie zelÍ de
vrijheid kreeg om te bepalen oÍ hij wilde deelnemen aan het onderzoek.
Aangezien de criteria voor deelname aan het onderzoek daardoor niet waren te
objectiveren, was het niet mogelijk om een wetenschappelijk verantwoorde
vergelijkingsgroep bij het medisch onderzoek te betrekken.

De bevindingen uit het medisch onderzoek kunnen daarom niet worden
beschouwd als een representatieve beschrijving van de gezondheidssituatie van
de gehele Lukavac-groep. Eveneens kan niet worden geconcludeerd dat op
basis van deze groep een volledig overzicht is verkregen van alle mensen met
gezondheidsproblemen. Het medisch onderzoek vond -net als het
vragenlijstonderzoek- op vrijwillige basis plaats. Er is een in omvang vergelijkbare
groep mensen met (gemiddeld iets lichtere, doch soms aanzienlijke)
gezondheidsproblemen, die niet heeft deelgenomen aan het medisch onderzoek.
De meeste mensen hebben geen reden opgegeven om niet aan het medisch
onderzoek deelte willen nemen. Uit de reacties van degenen die wel een reden
hebben opgegeven, blijkt een aantal redenen om niet mee te doen:
- lnmiddels zelf al hulp gezocht en gekregen (al in behandeling);
- De klachten niet ernstig genoeg vinden om mee te doen;
- Onvoldoende vertrouwen in onderzoek (had eerder moelen plaatsvinden);
- Praktische redenen: uit dienst, te druk, verandering baan, verhuizing etc.

Concluderend kan gesteld worden dat er geen betrouwbare epidemiologische
uitspraken kunnen worden gedaan over de bevindingen van het medisch
onderzoek, wat betreft het eventueel verhoogde voorkomen van
gezondheidsproblemen bij de onderzochte groep. Ter beantwoording van deze
vraagstelling is alleen het vragenlijstonderzoek geschikt.

Wél is het medisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerd en
gestandaardiseerd protocol, zodat een behoorlijk goed beeld is verkregen van de
gezondheidssituatie en de zorgbehoeÍte van de onderzochte groep militairen.
Daarmee werd wel invulling gegeven aan de doelstelling van het medisch
onderzoek, die zich primair richtte op de huidige zorgbehoefte van de betrokken
militairen en op het adequaat onderbrengen hiervan.
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10.6 lnvloed van vredesmissies in het algemeen

Uit de discussie over het vragenlijstonderzoek in het eerste gedeelte van

hoofdstuk 10 is gebleken dat enige vertekening van de resultaten niet valt uit te

sluiten. Desondanks kan worden gesteld dat de onderzoeksresultaten een

voldoende valide beeld geven van de gerapporteerde gezondheidsklachten van

de onderzoeksgroep en van de verschillen in ervaren gezondheid tussen

militairen uit de Lukavac-groep en militairen uit overige Bosnië.

ln deze paragraaÍ wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van
gezondheidsproblemen bij uitgezonden militairen in ander onderzoek en de

mogelijke oorzaken daarvoor. Daarna zullen de overeenkomsten en verschillen
met de uitkomsten in het UNPROFOR-onderzoek worden besproken. Met name
zal hierbij worden ingegaan op de algemene invloed van uitzending op de fysieke

en mentale gezondheid van militairen.

Er is de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht besteed aan de mogelijke
invloed van de uitzending in het kader van (onder meer) internationale
vredesoperaties op de gezondheid en het welbevinden van de uitgezonden
militairen. Op basis van verschillende recente Nederlandse en internationale
onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de impact van uitzending naar
oorlogsgebieden op het mentale en fysieke welbevinden van de uitgezonden
militairen niet moet worden onderschat (Van Esch et al, 1998; Flach et al, 1998;).

ln deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de uitkomsten van enkele
van deze onderzoeken. Tevens wordt besproken in hoeverre de resultaten van
deze studies kunnen worden vergeleken met het huidige onderzoek onder de

UNPROFOR-militairen.

Cambodja-onderzoek
Het Post-Cambodja Klachten Onderzoek (fase l) is uitgevoerd omdat militairen
die aan de vredesmissie UNCTAD in Cambodja hadden deelgenomen (1992-

1993) onbegrepen lichamelijke klachten hadden. ln dit vragenlijstonderzoek
gaven veel Cambodja-gangers aan last te hebben van geheugenverlies,
concentratieproblemen en vermoeidheid. ln totaal gaf 17% van de
ondervraagden aan dergelijke'Post-Cambodja klachten'te hebben (De Vries et

al, 1998). Ook in de vergelijkingsgroepen die bij dit onderzoek werden betrokken
(militairen die al dan niet werden uitgezonden naar andere locaties) werden

echter dergelijke klachten aangetroffen, soms meer en ernstiger dan in de

Cambodja-groep werd geconstateerd. Er werd geen verband gevonden tussen
de klachten en de voor de uitzending toegediende vaccinaties (waaronder het

anti-malaria medicijn Lariam) oÍ de tijdens uitzending opgelopen ziektes of
traumatische ervaringen. Wel bleek een samenhang te bestaan tussen de

klachten enerzijds en Íactoren zoals een korte periode tussen aankondiging van
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de missie en vertrek, cognitieve factoren, causale somatische attributies en
Íactoren rondom de thuissituatie anderzijds (De Vries et al, 1998).

Onderzoek Golfoorlog
Ook na afloop van de Golfoorlog maakte een aanzienlijke groep Amerikaanse
militairen kenbaar dat zij gezondheidsproblemen hadden die in verband werden
gebracht met deelname aan de operatie Desert Storm tijdens de GolÍoorlog.
Hoewel er grote verschillen bestaan tussen de omstandigheden waarbinnen
militairen hebben moeten opereren in de Golfoorlog enerzijds en de oorlog in
Bosnië anderzijds, kan worden geconstateerd dat er wel enige overeenkomsten
zijn te vinden in het klachtenpatroon van beide groepen militairen. De meest
voorkomende gezondheidsklachten van de Amerikaanse militairen zijn bekend
geworden onder de naam Golfoorlogsyndroom. Van een dergelijk
Golfoorlogsyndroom wordt gesproken wanneer minimaal 3 van de 5 volgende
symptomen aanwezig zijn: (chronische) vermoeidheid, maagdarmklachten,
psychiatrische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en keelklachten
(o.a. Hallman et al, 1998). Er bestaat momenteel echter nog geen consensus
over de vraag oÍ het bestaan van een dergelijk syndroom voldoende
wetenschappelijke onderbouwd is.

Recent hebben ook Engelse onderzoekers geconcludeerd dat
Golfoorlogveteranen vaker gezondheidsproblemen hebben dan militairen die
naar andere regio's, zoals Bosnië, uitgezonden zijn geweest en eveneens vaker
dan militairen die niet in een oorlogsgebied verbleven. Belangrijkste verschillen
tussen beide groepen militalren waren bij de Golfoorlogveteranen het verhoogd
voorkomen van chronische vermoeidheid, posttraumatische stressstoornissen
en psychische klachten. Van de Engelse Golfoorlogveteranen voldeed 62o/o ààtr
de Amerikaanse criteria voor het Golfoorlogsyndroom. Uit het onderzoek werd
echter eveneens duidelijk dat ook 37"/"van de Engelse Bosnië-militairen en 36%
van de militaire controlegroep die niet was uitgezonden voldeed aan de
Amerikaanse criteria. Deze criteria worden dan ook in het Engelse onderzoek ter
discussie gesteld. Uit het onderzoek bleek eveneens dat stemmingsstoornissen,
aandoeningen aan de ademhalingsorganen en neurologische klachten wat vaker
voorkwamen bij Golfoorlogveteranen. Deze verschillen waren echter zo gering
dat dit volgens de onderzoekers geen rechtvaardiging is om het
Golfoorlogsyndroom als een aparte aandoening te onderscheiden van de
klachten bij militairen die in andere omstandigheden in andere gebieden
verbleven (Wessely et al, 1999).

AIH-Onderzoek Koninklijke Landmacht
ln 1998 heeft de KL een rapport uitgebracht over de behoefte aan nazorg bij
militairen die werden uitgezonden naar vredesoperaties. Geconcludeerd werd dat
een niet onaanzienlijk aantal militairen na afloop te maken kreeg met
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verwerkingsgerelateerde problemen (Flach et al, 1998). Hoewel het onderzoek
zich primair richtte op psychosociale parameters werd eveneens een aantal
vragen opgenomen over de gezondheid van militairen na uitzending.
Het onderzoek is onder meer uitgezet onder alle militairen die hebben

deelgenomen aan de UNPROFOR-vredesmissie in Bosnië. Een deelvan deze
vragen is eveneens opgenomen in de vragenlijst van het gezondheidsonderzoek

UNPROFOR, zodat de uitkomsten van beide onderzoeken konden worden
vergeleken. De AIH heeft op verzoek van TNO-PG een overzicht op

groepsniveau opgesteld van de gezondheidsgerelateerde vragen uit het AIH-

onderzoek, met daarbij een uitsplitsing naar locatie en periode van uitzending. Op

deze manier kon een vergelijking worden gemaakt van de
gezondheidsproblemen tussen beide onderzoeksgroepen binnen het AIH-

onderzoek en die binnen het gezondheidsonderzoek UNPROFOR. Voordeel van

deze vergelijking is tevens dat een gedeelte van het A|H-onderzoek reeds is

uitgezet voor de publiciteit begin 1997 en dat het A|H-onderzoek een andere
doelstelling had dan het inventariseren van gezondheidsproblemen. De

uitkomsten ervan zijn daardoor minder gevoelig voor eventuele vertekening.
De bevindingen uit het AIH-onderzoek bevestigen de resultaten van het huidige
gezondheidsonderzoek. De meest voorkomende gezondheidsproblemen die in
het gezondheidsonderzoek UNPROFOR werden gerappofteerd bleken ook in de

Lukavac-subgroep binnen het AIH-bestand signiÍicant verhoogd voor te komen.
Een opvallende bevinding is daarbij dat door militairen die gedurende hun hele

uitzendtermijn in Lukavac verbleven meer gezondheidsproblemen werden
gerapporteerd dan militairen die slechts een deel van hun uitzendtermijn in

Lukavac verbleven (zie bijlage V).

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat de resultaten uit meerdere onderzoeken
bevestigen dat een deel van de militairen die zijn uitgezonden in het kader van

vredesoperaties na afloop gezondheidsproblemen rapporteert die door hen in
verband worden gebracht met uitzending. Er bestaat geen wetenschappelijke
eenduidigheid over de mogelijke oorzaken voor dergelijke klachten of de mate
waarin deze klachten geclusterd voorkomen. Wel is duidelijk geworden dat het

klachtenpatroon veelal zeer heterogeen is en zich tevens lang niet bij alle
uitgezonden militairen manifesteert. Soms worden in subpopulaties meer dan
gemiddeld klachten gerapporteerd die in verband worden gebracht met bepaalde
soorten belasting waaraan men is blootgesteld.
Binnen het gezondheidsonderzoek UNPROFOR worden in beide
onderzoeksgroepen gezondheidsklachten gerapporteerd, maar sommige
klachten binnen de Lukavac-groep overstijgen die van de overig Bosnië-groep
in omvang en ernst. Deze bevindingen worden bevestigd door de vergelijking met

de A|H-gegevens, die in een ander kader ziin verzameld, bovendien ten dele
voorafgaand aan de publiciteit rondom Lukavac. ln vergelijking met de besproken
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andere onderzoeken onder veteranen en de vergelijkingsgroep uit Bosnië valt wel
op dat met name luchtwegklachten binnen de Lukavac-groep veelvuldig worden
gerapporteerd. Om die reden is het wenselijk om na te gaan of er binnen de
Lukavac-groep sprake is van blootstelling aan locatie-gebonden risicofactoren.
Daarop zal in paragraaÍ 10.8 nader worden ingegaan.

10.7 lnvloed van achtergrondkenmerken

De prevalentie van de gesignaleerde gezondheidsproblemen blijkt niet alleen te
verschillen tussen beide standplaatsen, maar is ook gerelateerd aan een aantal
achtergrondkenmerken van de betrokken militairen. Gezondheidsproblemen
bleken gemiddeld gesproken vaker voor te komen in Lukavac, bij relatieÍ jonge
militairen, militairen in lagere rangen, bij mensen met een aanstelling als
'Beroeps Bepaalde Tijd' en bij mensen die werkzaam zijn geweest bij een peloton
of compagnie in de categorie herstelwerkzaamheden en vervoer. Het gevonden
negatieve verband tussen gezondheid en leeftijd wijkt duidelijk af van dat in de
algemene bevolking, aangezien daarbinnen een duidelijk positief verband bestaat
tussen gezondheid en leeftijd:jongere mensen hebben over het algemeen een
betere gezondheidstoestand dan ouderen.
De verklaring voor het gevonden omgekeerde verband binnen de uitgezonden
militairen is waarschijnlijk gelegen in het feit dat er diverse selectiemechanismen
binnen het leger werkzaam zijn, waardoor leeftijd, rang en opleidingsniveau sterk
aan elkaar zijn gerelateerd. Jonge uitgezonden militairen bekleden meestal
lagere militaire rangen en hebben gedeeltelijk een lagere sociaal-economische
status, hetgeen zijn weerslag vindt in de ervaren gezondheid. Daarbij moet
eveneens worden betrokken dat veel van het fysiek belastende werk juist door
deze groep jonge militairen in de lagere rangen wordt uitgevoerd, zodat dit
eveneens een verklaring zou kunnen zijn voor de gevonden problemen binnen
deze groep.

Verder is het van belang om de dienststatus in de beschouwing te betrekken.
Zowel in het gezondheidsonderzoek UNPROFOR als in het nazorgonderzoek
van de AIH is gebleken dat militairen met een dienstverband als Beroeps
Bepaalde Tijd gemiddeld meer gezondheidsproblemen rapporteren dan
dienstplichtigen of beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd. Wel dient ermee
rekening te worden gehouden dat deze groep ondervertegenwoordigd was in het
AIH-onderzoek (Flach et al, 1998). Tevens moet worden benadrukt dat het type
dienstverband in Íeite alleen een indicator is voor diverse achterliggende
kenmerken van de betreffende militairen, zoals opleidingsniveau, leeftijd, leefstijl
(waaronder rookgedrag) en functie. Type dienstverband is daardoor tevens een
indicator is van functiegerelateerde blootstelling aan mogelijke risicofactoren voor
de gezondheid.
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Uit de multivariate analyse is gebleken dat veelfactoren van invloed zijn op de
gevonden gezondheidsklachten. Ten aanzien van luchtwegklachten speelden
bijvoorbeeld persoonsgebonden en beroepsgebonden factoren zoals een

allergische constitutie, rookgedrag tijdens uitzending, blootstelling aan stof en

roet en stressgerelateerde factoren een rolvan betekenis.

10.8 Mogelijke invloed van locale milieufactoren in Lukavac

ln de vooraÍgaande hoofdstukken en paragrafen is aangegeven dat er binnen de

Lukavac-groep in een aantal opzichten meer gezondheidsproblemen worden
gerapporteerd dan binnen de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië. Hoewel de
gezondheid niet of niet significant verschilt ten aanzien van een groot aantal
andere (chronische) gezondheidsproblemen, doet zich de vraag voor wat de
mogelijke oorzaken zijn voor de gevonden verschillen. ln deze paragraaf zal

nader worden ingegaan op de mogelijke speciÍiek lokale oorzaken van de
gerapporteerde gezondheidsklachten. Gezien de prevalentie van de klachten zal

daarbij met name aandacht worden besteed aan de mogelijk oorzaken voor de
geconstateerde verschillen in luchtwegklachten. Gezien de doelstelling van het

onderzoek is het daarbij van belang om nader te inventariseren in hoeverre de

milieusituatie op de compound van Lukavac van invloed kan zijn geweest op de
gerapporteerde gezondheidsklachten (§10.8.1). Dienaangaande is door het

onderzoeksbureau DHV Milieu een separaat milieuonderzoek uitgevoerd,
waarvan de bevindingen in paragraaf 10.8.2 worden besproken. Vervolgens
worden de bevindingen uit het milieu-onderzoek geplaatst in het licht van de

bevindingen uit het gezondheidsonderzoek. Daarbijwordt ingegaan op mogelijke
verklaringen voor de gevonden verschillen in gerapporteerde gezondheids-
problemen tussen specifieke subgroepen binnen de onderzoekspopulatie
(§10.8.3).

10.8.1 Milieusituatie op de compound van Lukavac
ln het kader van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR is speciale aandacht
besteed aan de mogelijke invloed van locale milieuverontreiniging op de
gezondheid van de uitgezonden militairen. De reden daarvoor was gelegen in de

ongerustheid die is gerezen over mogelijke bodem-, water-, of lucht-
verontreiniging op de compound in Lukavac in de periode dat de Nederlandse
militairen daar in het kader van de UNPROFOR-vredesmissie hebben verbleven
(1994-1995). Allereerst wordt hieronder een overzicht gegeven van de informatie
die beschikbaar is over de milieusituatie op de compound van Lukavac.
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Beschikbare informatie over de milieusituatie in Lukavac
Tijdens het verblijÍ van de Nederlandse militairen in Lukavac is door DeÍensie
oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de milieusituatie op de compound van
Lukavac. Dit onderzoek vond plaats op geleide van geuite ongerustheid over
mogelijke locale milieuverontreiniging op het terrein van de cokesfabriek Boris
Kidrich, waarop de compound zich bevond. De bevindingen gaÍ DeÍensie destijds
geen aanleiding om te veronderstellen dat de locale milieusituatie risico's voor
de gezondheid inhield (Van lngen, 1997).
Wél zijn destijds naar aanleiding van het ingestelde oriënterend onderzoek een
aantal beheersmaatregelen genomen en werd tevens vervolgonderzoek
voorgesteld naar met name de luchtkwaliteit op en rondom de compound. Dit

vervolgonderzoek is echter niet uitgevoerd, aangezien de compound medio 1995

door Dutchbat werd verlaten.
ln 1997 heeft Defensie, als gevolg van landelijke publiciteit over de milieusituatie
op de compound en de mogelijke gezondheidseffecten ervan, nogmaals de
beschikbare milieugegevens beoordeeld (Van lngen, 1997). De bij DeÍensie
beschikbare gegevens over de milieusituatie op de compound bleken bij nadere
beschouwing echter niet voldoende te zijn om uitsluitsel te kunnen geven over
alle eventuele risico's van milieuverontreiniging ter plaatse. Om die reden heeÍt
de Begeleidingscommissie van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR op
advies van TNO-PG eind 1997 een beroep gedaan op het Amerikaanse
Ministerie van Defensie (DOD).

Een deel van het Amerikaanse leger heeft in het kader van het Dayton-accoord
eveneens verbleven op de compound van Lukavac. Naar aanleiding van de
ervaringen tijdens de GolÍoorlog is door het Amerikaanse Ministerie van Defensie

besloten om zowel de milieusituatie ter plaatse als de gezondheidstoestand van
de uitgezonden Amerikaanse militairen uitgebreid te monitoren.

Ten behoeve van de milieu-monitoring hebben de Amerikanen daarom ook op
de compound in Lukavac bodem-, water- en luchtmonsters verzameld (Gunby,
1998). De resultaten daarvan zijn in 1998 ter beschikking gesteld aan de
begeleidingscommissie van het Lukavac-onderzoek.

Het Nederlandse onderzoeksbureau DHV Milieu heeft vervolgens van de

begeleidingscommissie opdracht gekregen om op basis van de beschikbare
milieugegevens een onaÍhankelijke gezondheidsrisicoschatting op te stellen,
gebaseerd op de situatie waarin de Nederlandse militairen in Lukavac hebben
verbleven in het kader van de UNPROFOR-vredesoperatie.
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10.8.2 Risicobeschouwing van DHV Milieu

ln deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies uit de DHV-rapportage
over de milieusituatie op de compound van Lukavac besproken. Het milieu-
rapport van DHV is separaat uitgebracht (DHV, 1999). ln de bijlage is de
samenvatting uit het rapport van DHV integraal opgenomen.

Bodemverontreiniging
Door DHV is op basis van de beschikbare meetgegevens geconcludeerd dat de
blootstelling ten gevolge van op de locatie aanwezige bodemverontreiniging ruim
onder de aanvaardbare grenzen ligt. DHV sluit het daarom uit dat locale
bodemverontreiniging tot gezondheidsproblemen aanleiding kan hebben
gegeven.

Waterverontreiniging
Tijdens de uitzending is volgens bestaande VN-regels veilig en gecontroleerd
drinkwater beschikbaar geweest. Dit laat onverlet dat er door militairen wel eens
gebruik werd gemaakt van drinkwater uit het lokale leidingnet.
DHV heeÍt aangegeven dat er voldoende aanleiding bestaat om aan te nemen
dat het lokale leidingnet verontreinigd kan zijn geweest, mede als gevolg van
onderdruk in het leidingnet als gevolg van de oorlogsomstandigheden (door
lekkages in het systeem en watergebrek). Als gevolg daarvan acht DVH het
mogelijk dat eventuele microbiële en / oÍ parasitaire besmetting kan hebben
plaatsgevonden, die onder andere kan leiden tot het ontstaan van diarree.

Luchtverontreiniging
Ter beoordeling van de luchtverontreiniging tijdens het verblijf van Dutchbat is
gebruik gemaakt van het Air Quality Report, dat de Amerikanen in 1996 hebben
opgesteld. Uit dit Air Quality Report bleek dat met name de Íactoren PMle en TSP
in relatief hoge concentraties zijn aangetrofÍen in de buitenlucht. PMlo is een
indicator voor f ijn stof (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan '10 Om.
TSP staat voor Total Suspended Particulate Matter en is een indicator voor alle
deeltjesvorm ige luchtverontreinigi n g.

Op basis van de beschikbaar gestelde Amerikaanse meetgegevens uit 1996 is
door DHV een schatting gemaakt van de blootstelling aan fijn stof (PMle) en
zwaveldioxide (SOz) tijdens het verblijf van Dutchbat in de periode 1994-1995.
Volgens DHV zijn tijdens het verblijf van de Nederlanders de voor verblijfsduur
gecorrigeerde MAC-waarden (Maximaal Aanvaarde Concentraties), de norm die
wordt gehanteerd voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen, naar alle
waarschij nlij kheid niet of nauwelijks overschreden.
Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor sommige situaties, met name die
in de midwinterperiode. Wel werd duidelijk dat de concentraties ruim boven het
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gangbare achtergrondniveau in Nederland liggen. De geschatte concentraties
van met name fijn stof en zwaveldioxide zijn van dien aard geweest, dat het
mogelijk is geweest dat personen die in Lukavac gestationeerd zijn geweest
tijdens hun verblijf efÍecten op de gezondheid hebben ondervonden. Het gaat
daarbij primair om klachten van de ademhalingswegen, luchtweginÍecties en
eventueel irritaties aan de ogen. Deze klachten hebben zich met name kunnen
voordoen bij militairen met een gevoelige aanleg (waaronder een atopische
constitutie), bij militairen die extra zijn blootgesteld, zoals bijvoorbeeld tijdens de
winterperiode is voorgekomen en bij mensen met een hogere persoonlijke
blootstelling als gevolg van aanvullende blootstelling aan tabaksrook of
uitlaatgassen van (diesel)motoren. Het betreÍt steeds (mogelijke) acute effecten
op de gezondheid.
Ten aanzien van mogelijke middellange termijn effecten heeft DHV geen harde
uitspraken kunnen doen, aangezien hierover nog geen wetenschappelijke
consensus bestaat. Met inachtneming van de huidige wetenschappelijke
onzekerheden wordt door DHV wel geconcludeerd dat de blootstelling aan
luchtverontreiniging met irriterende stoÍfen tijdens het verblijf in Bosnië eventueel
bij mensen met een gevoelige constitutie een bijdrage geleverd zou kunnen
hebben aan de ontwikkeling of instandhouding van allergische luchtwegklachten
(DHV, leee).

Onderstaand zijn de slotconclusies van DHV integraal overgenomen.

Slotconclusies uit rapport Risicobeschouwing: Blootstelling van
Nederlandse militairen aan milieuverontreinigingen op de locatie "Boris
Kidric", Lukavac. DHV Milieu en lnfrastructuur, 1999.

Tijdens het verblijf in Lukavac kan men hinder hebben onderuonden ten gevolge
van de hierna genoemde blootstellingsroutes:

Tijdens de schoonmaakoperatie(s) kan men hinder hebben onderuonden
van opweruelend stof. Wij sluiten het uit dat dit tot langdurige problemen kan
hebben geleid.
De blootstelling aan wintersmog, uitlaatgassen en roken kan er bijdaarvoor
gevoelige (atopische) personen en bij extra blootgestelden (monteurs) voor
gezorgd hebben dat er tijdens hun verblijf aldaar gezondheidsklachten
optraden. Het is in de literatuur niet eenduidig omschreven of dit voor deze
groepen personen ook op de middellange termijn nog een indirect effect op
de gezondheid kan hebben.
Daarnaast is het niet uitgesloten dat de leidingwaterkwaliteit kans heeft

zondheidsklachten.

1.

2.

3.
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10.8.3 Gezondheidsonderzoek in relatie tot milieuonderzoek

De belangrijkste verschillen in de tijdens en na het verblijf gerapporteerde
gezondheidsklachten tussen de Lukavac-groep en de overig Bosnië-groep
betreÍÍen klachten van de onderste en bovenste luchtwegen, vermoeidheid,
geheugen- en concentratieproblemen, maagdarmklachten en een verslechterde
algemene ervaren gezondheid.
Aangezien de klachten binnen het gezondheidsonderzoek voor een niet
onaanzienlijk gedeelte betrekking hebben op luchtwegklachten, kan op basis van
de bevindingen van DHV worden geconcludeerd dat lokale milieuverontreiniging
een biologisch plausibele verklaring kan vormen voor de acute luchtwegklachten,
die een deel van de onderzoeksgroep heeÍt ondervonden tijdens het verblijÍ in
Bosnië.
Wel dient daarbij aangetekend te worden dat uit verschillende andere studies
onder uitgezonden militairen bekend is dat luchtwegaandoeningen en
maagdarmklachten op zich zelf tot de meest voorkomende gezondheidsklachten
tijdens uitzending behoren (WinÍield et al, 1997). Het normale voorkomen van
dergelijke klachten geeft echter geen afdoende verklaring voor de omvang en
met name de duur van de klachten binnen de Lukavac-populatie, omdat deze
zich in ongunstige zin onderscheidt van de klachten binnen de vergelijkingsgroep
uit overig Bosnië. Ook is gebleken dat luchtwegklachten in de groep uit Lukavac
vaker worden gerapporteerd dan in de algemene mannelijke beroepsbevolking.

Ondanks het feit dat lang niet alle militairen binnen Lukavac luchtwegklachten
rapporteerden, sluiten de resultaten van het huidige onderzoek op een mogelijke
rol van lokale milieuverontreiniging niet uit. Daarbij moet overigens niet alleen de
uitstoot van de lokale Íabriek bij de compound in ogenschouw worden genomen.
Behalve de lokale bronnen van luchtverontreiniging zoals de cokesfabriek op de
compound, was tevens sprake van Íabrieksprocessen in de omgeving van Tuzla,
lokale bijdrage aan luchtverontreiniging door het stoken van kachels door de
bevolking en aanvullende blootstelling van militairen aan bronnen van
luchtverontreiniging zoals de expositie aan (diesel)uitlaatgassen en roken.

Bij uitsplitsing naar de militaire eenheid waaraan de Dutchbatters waren
verbonden, is gebleken dat de militairen uit Lukavac die werkzaam zijn geweest
bij herstel- en vervoerspelotons vaker dan gemiddeld gezondheidsklachten
hebben gerapporteerd. ln de milieurapportage van DHV wordt aangegeven dat
militairen die intensief in contact zijn gekomen met uitlaatgassen van met name
dieselmotoren waarschijnlijk een verhoogde kans hebben gehad op
luchtwegaandoeningen (DHV, 1999). De resultaten uit het gezondheids-
onderzoek lijken dat te bevestigen.
ln de wetenschappelijke literatuur is recentelijk sprake van een toename van
onderzoek dat erop wijst dat verbrandingsproducten van fossiele brandstofÍen
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(zoals diesel) een trigger-functie kunnen vervullen in het immuunsysteem,
hetgeen de kans vergroot op het ontstaan van allergische ontstekingsreacties in

de luchtwegen. Verondersteld wordt dat (ultra)fijne stoÍdeeltjes die vrijkomen bij

verbrandingsprocessen een bijdrage kunnen leveren aan de in de afgelopen
jaren in de Westerse wereld toegenomen prevalentie van astma en allergische
rhinitis of neusverkoudheid (Nelet al, 1998).

Ameri kaanse onderzoeksgegevens
Bijde beoordeling van de rol die lokale milieuverontreiniging zou kunnen hebben
gespeeld in de verklaring van de gerapporteerde gezondheidsklachten van
militairen uit Lukavac, is een belangrijke rol weggelegd voor de gegevens die zijn

verzameld door het Amerikaanse Ministerie van DeÍensie. Zoals eerder vermeld,
heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie, op basis van de opgedane
ervaringen tijdens de GolÍoorlog, besloten om zowel de milieusituatie tijdens
uitzendingen als de gezondheidstoestand van de militairen vooraÍgaand, tijdens
en na afloop van uitzendingen te monitoren. Dit aangescherpte Amerikaanse
protocol is voor het eerst toegepast tijdens de vredesmissie in Bosnië. Om die
reden beschikten de Amerikanen over diverse meetgegevens van bodem, water
en lucht rond de compound van Lukavac. ln het kader van het monitoring-
programma hebben de Amerikanen eveneens informatie verzameld over de
gezondheidstoestand van de Amerikaanse militairen die naar Bosnië zijn

uitgezonden. Deze medische screening heeÍt zowel voorafgaand als na aÍloop
van uitzending plaatsgevonden, zodat eventueel opgetreden veranderingen op
een betrouwbare wijze kunnen worden onderzocht (Gunby, 1998).

De beschikbare informatie over de milieusituatie op de compound van Lukavac
heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie op verzoek van de

begeleidingscommissie BCOLK ter beschikking gesteld aan het Nederlandse
Ministerie van DeÍensie in het kader van het huidige onderzoek. Een aanvullend
verzoek van de BCOLK om eveneens inzicht te verschaÍÍen in de
gezondheidssituatie van de naar Lukavac uitgezonden Amerikaanse militairen
heeft geen aanvullende inÍormatie opgeleverd.

Epidemiologisch onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging
Het meeste onderzoek naar de eÍfecten van luchtverontreiniging (met name fijn
stof) op de gezondheid heeÍt zich tot dusver gericht op acute eÍÍecten. Ër ziin
inmiddels voldoende bewijzen voor de gezondheidseffecten op korte termijn van
blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarbij gaat het met name om
luchtwegklachten, verslechtering van de longfunctie en ziekenhuisopnames bij
gevoelige personen (ouderen, zieken, mensen met CARA). (LaDou, 1997;

Steenland & Savits, 1997).
Over middellange termijn effecten van luchtverontreiniging is echter veel minder
bekend. Toch zijn er inmiddels wel aanwijzingen voor een samenhang tussen
lange termijn blootstelling aan verontreiniging in de buitenlucht met fijn stof
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(PM10) en stikstoÍdioxide (N02), en luchtwegobstructie en bronchiale
hyperreactiviteit bij gevoelige groepen volwassenen met astma of COPD
(Jammes et al, 1998). Deze bevindingen zijn echter veelal gebaseerd op
onderzoek bij personen die jarenlang zijn blootgesteld aan matige
luchtverontreiniging in bijvoorbeeld grote steden. Onderzoek naar de middellange
termijn eÍÍecten van (kortdurende) blootstelling gedurende enkele maanden aan
luchtverontreiniging, zoals waarvan sprake is geweest in Lukavac, is zeer

schaars.
Geconcludeerd kan daarom worden dat er vooralsnog onvoldoende
wetenschappelijke bewijzen zijn voor bijvoorbeeld het ontstaan of verergeren van
chronische luchtwegklachten en longfunctieveranderingen bij mensen die
blootgesteld zijn geweest aan verhoogde luchtverontreiniging.

10.9 Invloed combinatie van factoren

Recent zijn in de onderzoeksliteratuur aanwijzingen gevonden dat in sommige
omstandigheden een combinatie van specifieke factoren, zoals de
vaccinatiestatus van de uitgezonden militairen, persoonsgebonden factoren en
extra chemische en biologische blootstelling (aldan niet als gevolg van de oorlog
zelf) een negatieve invloed kunnen hebben op het immuunsysteem van de mens.
Als gevolg daarvan zou een verhoogde vatbaarheid kunnen ontstaan voor
sommige gezondheidsproblemen (Rowat, 1998). Zo is gesuggereerd dat de
symptomen die kenmerkend zijn voor het zogenaamde Golfoorlog-syndroom in
overeenstemming zijn met de hypothese dat het immuunsysteem een
verschuiving zou kunnen hebben ondergaan in de richting van een Th2-cytokine
patroon. Het immuunsysteem kan door verschillende externe factoren
(waaronder specifieke milieubelasting en sommige vormen van vaccinaties)
worden beïnvloed. Aangetoond is dat dergelijke veranderingen efÍect kunnen
hebben op de prevalentie van na de GolÍoorlog gesignaleerde
gezondheidsproblemen, waaronder chronische vermoeidheid en allergische en
depressieve reacties (o.a. Rook et al, 1997). ln een aantal gevallen zijn er tijdens
internationale uitzendingen naar oorlogsgebieden ook aanwijzingen voor de
aanwezigheid van extra belastende Íactoren, zoals het gebruik strijdgassen
(biologische en chemische oorlogsvoering), specifieke vaccins en
milieuverontreiniging, zoals onder andere tijdens de Golfoorlog is verondersteld
(Haley, 1997).

Hoewel dergelijke integratietheorieén momenteel veel aandacht krijgen, zijn zij
vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd. Wel kan worden
geconstateerd dat dergelijke hypotheses binnen het gezondheidsonderzoek
UNPROFOR vooralsnog niet konden worden ontkracht.
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10.10 Conclusies

Gezondheidsproblemen UNPROFOR
Concluderend kan vastgesteld worden dat een aanzienlijk aantal
beroepsmilitairen en voormalig dienstplichtigen die in de periode 1994-'1995 zijn
uitgezonden naar Bosnië in het kader vqn de UNPROFOR-vredesoperatie, twee
tot drie jaar na terugkeer gezondheidsproblemen rapporteert die zij zelÍ in

verband brengen met hun uitzending. Deze gezondheidsproblemen zijn van dien
aard dat ze bij een deel van de betrokkenen van invloed zijn op het huidige
Íunctioneren.
De meest voorkomende gezondheidsproblemen die militairen in verband brengen
met het verblijf in Bosnië hebben betrekking op onderste en bovenste
luchtwegen, al dan niet in de vorm van versterkte allergische reacties,
maagdarmklachten, oververmoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen,
stemmingsstoornissen en in het algemeen een minder goede ervaren
gezondheid. De bevindingen uit het individueel medisch onderzoek wijzen ten
aanzien van het type gezondheidsproblemen in dezelfde richting als de
bevindingen voor de Lukavac-groep uit het vragenlijstonderzoek.

Militairen die uitgezonden zijn geweest naar Lukavac rapporteren duidelijk meer
gezondheidsproblemen tijdens en na uitzending dan militairen die waren
uitgezonden naar Busovaca en Santici, twee andere standplaatsen van
Nederlandse UNPROFOR-militairen binnen Bosnië. Belangrijk is echter dat ook
een gedeelte van de militairen binnen de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië zich
na uitzending minder gezond voelt dan voor uitzending. ln de vergelijkingsgroep
uit Bosnië kwamen, net als in Lukavac, regelmatig klachten van met name
vermoeidheid voor. De resultaten uit deze studie wijzen erop dat een deelvan de
militairen die uitgezonden zijn geweest meer gezondheidsproblemen rappofteert
dan verwacht binnen een vergelijkbare groep uit de gezonde algemene
beroepsbevolking.

Mogelijke verklaringen gezondheidsproblemen
Hieronder worden de Íactoren beschreven die een bijdrage kunnen leveren aan
de verklaring van de (verschillen in) gezondheidsproblemen tussen de
UNPROFOR-groepen.

a) Vertekening van de onderzoeksresultaten
Gezien de genomen maatregelen in de onderzoeksopzet en -analyse kan gesteld

worden dat met name vefiekening als gevolg van selectiebias en conÍounding
binnen het vragenlijstonderzoek UNPROFOR voldoende konden worden beperkt.
Enige vertekening door informatiebias is nauwelijks te voorkomen in onderzoek
waarbij op voorhand slechts zeer beperkte objectieve en kwantitatieve inÍormatie
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beschikbaar is over de feitelijke gezondheidstoestand en de feitelijke
risicofactoren (zoals lokale milieuÍactoren in Bosnië). Ook publiciteit rondom
onderzoek komt de kwaliteit van de gegevensverzameling over het algemeen niet
ten goede. Om deze reden werd in hoofdstuk 6 extra aandacht besteed aan de
mogelijke vertekening als gevolg van de publiciteit rondom het onderzoek.
Daaruit bleek dat de invloed van publiciteit, hoewel deze niet geheel valt uit te
sluiten, toch tamelijk beperkt lijkt te zijn gebleven.

b) Gezondheidsproblemen uitgezonden militairen in het algemeen
Bevindingen uit het nazorgonderzoek van de AIH laten zien dat bij een deel van
de militairen na uitzending veruverkingsproblemen kunnen optreden. Ook uit
andere (inter)nationaal onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de invloed
van uitzending naar oorlogsgebieden op het mentale en fysieke welbevinden van
de uitgezonden militairen groot is. Militairen blijken tijdens uitzending in aanraking
te komen met een zeer divers scala aan potentieel belastende factoren.
Geconstateerd moet daarbijwelworden dat een aantal sooften belasting in feite
inherent is aan de militaire taakopdrachten tijdens een vredesoperatie die
noodgedwongen vaak niet onder optimale omstandigheden plaatsvindt.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer veranderingen in klimatologische
omstandigheden en leeÍomgeving, vaak minder goede hygiënische
omstandigheden, een verhoogd risico op infectieziekten door 'crowding',
veranderingen in voedingspatroon en leefstijl, en de Íysieke en psychosociale
stress als direct oÍ indirect gevolg van het verblijven in oorlogsomstandigheden
en in een andere leeÍomgeving en cultuur. Dat laatste geldt met name indien er
stressbevorderende factoren aanwezig zijn zoals te weinig beheersing over de
aangetroÍÍen situatie, hetgeen kan leiden tot gevoelens van machteloosheid.

c) lnvloed van achtergrondkenmerken in speciÍieke subgroepen
Uit de multivariate analyse van de meest voorkomende gezondheidsproblemen
binnen het UNPROFOR-onderzoek blijkt dat deze gezondheidsproblemen het
best voorspeld worden door een breed scala aan risicofactoren. De prevalentie
van gezondheidsproblemen binnen Lukavac bleef daarbij verhoogd in vergelijking
met de groep militairen uit overig Bosnië, ook na correctie voor mogelijk
verstorende factoren en speciÍieke risicofactoren. Ook persoonsgerelateerde,
gedragsgerelateerde, Íunctiegerelateerde en blootstellingsgerelateerde Íactoren
en aanleg lijken een rol van betekenis te spelen bij de verklaring van de
gerapporteerde gezondheidsproblemen.
Met name jonge militairen in de lagere rangen rapporteerden in de Lukavac-
groep meer klachten dan in de groep uit overig Bosnië. Daarnaast rapporteren
ook militairen met specifieke taakstellingen op het gebied van herstel- en
vervoerswerkzaamheden meer gezondheidsproblemen dan militairen met andere
taken. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat deze groepen relatief veel
zijn blootgesteld aan een combinatie van risicoÍactoren.
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d) Rolvan milieuÍactoren tiidens uitzending
De bevindingen van het vragenlijstonderzoek laten zien dat er ook twee tot drie
jaar na uitzending sprake is van duidelijke verschillen in de aard, omvang en

intensiteit van de gerapporteerde gezondheidsklachten tussen beide

onderzoeksgroepen. Ook na correctie voor verstorende variabelen en (andere)

risicofactoren, bleeÍ de relatie tussen het verblijf in Lukavac en deze
gezondheidsklachten bestaan. Hoewel enige vertekening van de resultaten
gezien de omstandigheden waaronder het onderzoek moest worden uitgevoerd
niet valt uit te sluiten, kan dit verschil tussen beide groepen vrijwel zeker niet
geheel hierdoor worden verklaard. Wel lijken de gerapporteerde verschillen in
aard en omvang van de gezondheidsklachten groter te zijn dan bij de huidige
stand van wetenschappelijke kennis mag worden verwacht bij een relatieÍ
kortdurende blootstelling aan met name luchtverontreiniging, zoals waaraan
militairen in Lukavac waarschijnlijk waren blootgesteld.
Volgens de berekeningen van DHV zijn de gecorrigeerde MAC-waarden (normen

voor Maximaal Aanvaarde Concentratie) voor Íijn stof en zwaveldioxide binnen
de beroepsbevolking niet oÍ hooguit incidenteel overschreden. Wel was er op en

rondom de compound van Lukavac sprake van een combinatie van bronnen van
luchtverontreiniging, waaronder de uitstoot van lokale fabrieken, kachels van de

lokale bevolking, een groot aandeel rokers onder de militairen en de

uitlaatgassen van dieselmotoren, wat kan hebben geleid tot een relatief hoge
belasting.

DHV concludeert dat acute effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en

lokaal leidingwater gedurende het verblijf bij gevoelige groepen oÍ (extra)

blootgestelde personen mogelijk zijn geweest, hetgeen met name kan hebben
geleid tot klachten aan luchtwegen en i of het maagdarmkanaal. De bevindingen
uit het vragenlijstonderzoek liggen in de lijn van deze risicobeschouwing.

Ten aanzien van mogelijke langdurige (chronische) effecten heeft DHV geen

harde uitspraken kunnen doen, aangezien de wetenschappelijke basis daarvoor
vooralsnog onvoldoende is. Onderzoek naar de efÍecten van luchtverontreiniging
richten zich tot dusver primair op acute effecten. Er is wel enig onderzoek verricht
naar mogelijke lange-termijn-eÍÍecten onder beroepsmatige blootgestelde
populaties en de algemene bevolking. De intensiteit en duur van de blootstelling
in dergelijke groepen is echter niet goed vergelijkbaar met de kortdurende
blootstelling van maximaal een halÍ jaar bij een relatief jonge groep militairen,
zoals de huidige onderzoeksgroep. Desondanks sluit DHV het, op basis van
recente veronderstellingen ten aanzien van de effecten van luchtverontreiniging,
niet uit dat, met name bij gevoelige groepen (atopische constitutie), ook op

langere termijn klachten zouden kunnen blijven bestaan.
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e) Combinatie van belastende factoren tijdens uitzending
Uit het gezondheidsonderzoek en uit ander onderzoek onder veteranen is
gebleken dat militairen tijdens uitzending veelal zijn blootgesteld aan een
combinatie van psychische en fysieke stressoren als gevolg van het verblijÍ in
oorlogsomstandigheden, het verkeren in een minder optimale hygiënische
situatie met veel mensen in een klein gebied. Ook uit het recent aÍgeronde
veteranenonderzoek is gebleken dat een deel van de militairen langere tijd na
uitzending gezondheidsklachten rapporteeft, zonder dat dit gerelateerd werd aan
specifieke belasting in de vorm van milieuverontreiniging.
Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens kan worden geconcludeerd
dat ook tijdens reguliere vredesoperaties een combinatie optreedt van
verschillende soorten fysieke en mentale belasting. Door training en goede
voorbereiding wordt ernaar gestreeÍd om met dergelijke vormen van belasting om
te gaan, zodat deze hanteerbaar is. Volgens recente hypotheses zou een
dergelijke combinatie aan een diversiteit van belastende factoren echter wel
gevolgen kunnen hebben voor de 'buÍÍercapaciteit' voor andere aanvullende
stressoren. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de belastbaarheid voor overige
Íactoren (waaronder milieuhygiënische factoren) bij mensen die daarvoor
gevoelig zijn, minder groot is dan op basis van traditionele ziektemodellen wordt
verondersteld. Als gevolg daarvan zou een cumulatieve belasting kunnen
optreden die bij een deelvan de betrokkenen nadelige gevolgen lijkt te hebben
voor de ervaren gezondheid en het optimaal functioneren. Door het optreden van
leermechanismen en versterkingsmechanismen binnen onder meer het
immuunsysteem, zou dit een verklaring kunnen bieden voor overgevoeligheid
voor sommige soorten prikkels, soms nog langere tijd na uitzending.
Daarbij dient te worden aangetekend dat het hierbij veronderstellingen betreft, die
alleen goed zijn te onderzoeken in longitudinaal onderzoek, waarbij veel minder
kans bestaat op vertekening van de uitkomsten dan binnen het huidige
onderzoek dat op geleide van signalen noodgedwongen retrospectief werd
uitgevoerd. Desalniettemin verdienen dergelijke nieuwe inzichten welaandacht
bij het interpreteren van de resultaten van het huidige onderzoek onder voormalig
UNPROFOR-militairen. De relevantie voor het huidige onderzoek is er met name
in gelegen dat het een verklaring zou kunnen bieden voor de ogenschijnlijke
discrepantie tussen enerzijds de gesignaleerde gezondheidsproblemen bij een
aanzienlijke groep militairen en anderzijds het vooralsnog ontbreken van
wetenschappelijk erkende risicofactoren (waaronder milieufactoren), althans in
die mate dat deze op zichzelÍ staand een verklaring kunnen bieden voor met
name het in stand blijven van de gesignaleerde gezondheidsproblemen. Om de
mogelijke blootstelling aan risicofactoren die gerelateerd zijn aan uitzending goed
te kunnen onderzoeken, is echter gericht onderzoek nodig. Daarbij moet zowel
voorafgaand, tijdens als na afloop van uitzending gestandaardiseerde inÍormatie
worden verzameld over de gezondheidssituatie van de uitgezonden militairen en
hun blootstelling aan - al dan niet uitzendingsgerelateerde - belastende factoren.
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Concluderend kan gesteld worden dat het op basis van de beschikbare gegevens
niet valt uit te sluiten dat de combinatie van belastende factoren waaraan de
militairen tijdens uitzending zijn blootgesteld, waaronder milieuÍactoren, heeft
bijgedragen aan het ontstaan of instandhouden van sommige
gezondheidsproblemen bij een deel van de uitgezonden militairen. Gezien de
aard en omvang van de gesignaleerde gezondheidsproblemen lijkt het wenselijk
om extra aandacht te besteden aan de mogelijke invloed van gecombineerde
vormen van belasting (zowel chemisch, Íysisch, biologisch als psychosociaal)
waaraan militairen tijdens en buiten de vredesoperaties kunnen worden
blootgesteld en de mogelijk interactie hiertussen. Deze invloed zou wellicht een
verklaring kunnen vormen voor het feit dat er meer gezondheidsklachten worden
gerapporteerd dan op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten mag
worden venruacht. Meer inzicht in de combinatie van belastende Íactoren tijdens
en rondom uitzending zou daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het
identificeren, vroegtijdig signaleren en zo mogelijk voorkomen van de belastende
factoren die de belastbaarheid van een deelvan de militairen teveeloverschrijdt.
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U itgebreide Samenvatti n g

lnleiding
Begin 1997 werd via de militaire vakbonden en de media melding gemaakt
van signalen over gezondheidsklachten bij Nederlandse militairen die waren
uitgezonden naar Lukavac (Bosnië). Ook werd bezorgdheid geuit over
mogelijke milieuverontreiniging ter plaatse. Deze signalen vormden de
aanleiding voor het gezondheidsonderzoek UNPROFOR. Dit onderzoek
betreÍt militairen die in de periode 1994-1995 gestationeerd zijn geweest in

Bosnië in het kader van de UNPROFOR-vredesmissie.

Het gezondheidsonderzoek UNPROFOR heeft uit twee onderdelen bestaan:
een vragenlijstonderzoek en een aanvullend medisch onderzoek. ln deze
samenvatting zal een overzicht worden gegeven van de doelstelling van het
onderzoek, de onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen.
ln de eerste paragraaÍ wordt het vragenlijstonderzoek besproken. ln dit
onderzoek zijn de bevindingen van de groep militairen uit Lukavac vergeleken
met die van een groep militairen uit twee andere plaatsen in Bosnië, te weten
Busovaca en Santici. De tweede paragraaÍ behandelt de resultaten van een
aanvullend medisch onderzoek. Voor deelname aan dil individuele medisch
onderzoek kwamen alle militairen in aanmerking die eind 1997

gezondheidsklachten hadden die door henzelÍ in verband werden gebracht
met het verblijÍ in Lukavac. ln paragraaf drie wordt een beschouwing gegeven

van mogelijke verklaringen voor de onderzoeksresultaten. Daarbij worden ook
de conclusies uit een aanvullend milieuonderzoek betrokken, dat door DHV
Milieu en lnÍrastructuur is uitgevoerd. De samenvatting wordt afgesloten met
een aantalconclusies.

1 . Vragenlijstonderzoek

Doelstelling
Doel van het vragenlijstonderzoek was het inventariseren van de omvang,
aard en intensiteit van de gezondheidsklachten van militairen die tijdens hun

uitzending verbleven in Lukavac en van een relevante vergelijkingsgroep van
militairen uit overig Bosnië. Op basis daarvan diende vervolgens te worden
nagegaan of er een relatie bestaat tussen de gezondheidsklachten en het

verblijf in Bosnië. Op basis van deze doelstelling is een aantal vragen
geformuleerd, die voor dit onderzoeksgedeelte de leidraad vormde.
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Vraagstellingen
t Hoe verhoudt zich de gezondheid van de groep Nederlandse militairen

met als standplaats Lukavac tot die van Nederlandse militairen die naar
twee andere standplaatsen in Bosnié, te weten Busovaca en Santici, zijn
uitgezonden?

t ln hoeverre hangt de ervaren gezondheid van deze militairen samen met
achtergrondkenmerken zoals leeftijd, functie en militaire rang?

t Welke verschillen bestaan er tussen en binnen beide onderzoeksgroepen
in de mate van blootstelling aan potentieel belastende factoren,
waaronder lokale omgevingsfactoren?

. Bestaat er een relatie tussen de gerapporteerde gezondheidsproblemen
van de uitgezonden militairen en de blootstelling aan bovengenoemde
pote nti eel be laste nde facto re n ?

Onderzoeksopzet
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een groot
vragenlijstonderzoek opgezet onder Nederlandse (ex-)militairen die in de
periode 1994-1995 in het kader van de UNPROFOR-vredesoperatie zijn
uitgezonden naar Bosnië. Daarbij werden twee groepen onderscheiden, te
weten militairen die in deze periode minimaal een gedeelte van hun
uitzendtermijn verbleven in Lukavac (verder omschreven als: Lukavac-groep)
en militairen die in dezelÍde periode verbleven in Busovaca of Santici (verder
omschreven als: overig Bosnië-groep). Nagegaan is welke
gezondheidsproblemen door beide groepen militairen werden gerapporteerd,
of de gezondheid van beide groepen verschilde en wat de mogelijke oorzaken
daarvan waren. Zo mogelijk werden de resultaten ook vergeleken met die van
de gehele Nederlandse mannelijke (beroeps)bevolking. Speciale aandacht is
besteed aan gezondheidsklachten voorafgaand aan, tijdens en na aÍloop van
uitzending, en aan de blootstelling aan mogelijk belastende factoren,
waaronder lokale omgevingsÍactoren zoals luchtverontreiniging.

Respons
Ruim 60% van de aangeschreven militairen heeÍt deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. De respons binnen de Lukavac-groep lag met 63% iets
hoger dan de respons binnen de overig Bosnië-groep (58%). De totale
onderzoeksgroep van het vragenlijstonderzoek bestond uil 1124 personen,
waarvan 713 uit de Lukavac-groep en 5'11 uit de overig Bosnië-groep.

Gerapporteerde gezondheidsproblemen
De meerderheid van de militairen geeft aan een goede gezondheid te
hebben, ook na afloop van uitzending. Zowel militairen uit de Lukavac-groep
als militairen uit de overig Bosnië-groep rapporteerden echter dat zij hun
gezondheidstoestand na terugkeer als minder goed ervoeren dan
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vooraÍgaand aan uitzending. Wel bleek op het moment van afname van de
vragenlijst, 2-3 jaar na uitzending, gemiddeld weer enige verbetering te zijn
opgetreden in de ervaren gezondheid ten opzichte van de situatie direct na
terugkomst uit Bosnië. Over de totale laatste periode van 5 jaar (waarbinnen
de uitzending naar Bosnië plaatsvond) is de gerapporteerde vermindering van
de ervaren gezondheid bij de groep militairen uit Lukavac groter dan die bij de
militairen uit de overig Bosnië-groep. Beide groepen militairen wijken op dit
punt negatieÍ al in vergelijking met de Nederlandse mannelijke
beroepsbevolking.
Uit het gezondheidsonderzoek UNPROFOR is gebleken dat ruim 4O/" van de
militairen uit Lukavac en ruim 20"/" van de militairen uit overig Bosnië nog
gezondheidsproblemen ondervindt die door hen in verband worden gebracht
met hun verblijf in Bosnië.
Hoewel binnen beide groepen melding is gemaakt van
gezondheidsproblemen na afloop van uitzending, werden door de groep uit
Lukavac ook in het algemeen gemiddeld vaker gezondheidsproblemen
gerapporteerd dan door de groep uit overig Bosnië. Deze
gezondheidsproblemen betroÍÍen met name bovenste en onderste
luchtwegklachten, maagdarmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid,
geheugen- en concentratieproblemen, en in het algemeen een minder goede
gezondheidsbeleving. Ër zijn geen gezondheidsverschillen tussen beide
groepen militairen gevonden voor een grote groep chronische aandoeningen,
zoals onder meer hartkwalen, kanker, leveraandoeningen en
nieraandoeningen. Ook de aanwezigheid van drie risicoÍactoren voor
posttraumatische stress stoornis (PTSS) is onderzocht. Twee van deze drie
risicofactoren laten geen verschil zien tussen beide groepen; de derde Íactor,
hyperreactiviteit (sterk reageren op prikkels), werd vaker gerapporteerd door
de militairen uit Lukavac. Het gecombineerd voorkomen van alle
risicofactoren voor PTSS verschilde niet tussen beide groepen.

Gebruik van gezondheidszorg en medicijngebruik
Militairen uit de Lukavac-groep hebben de afgelopen jaren vaker een beroep
gedaan op medische en psychosociale hulpverlening dan de militairen uit de
overig Bosnië-groep. Verder is medicatie ten behoeve van bovenste en
onderste luchtwegklachten vaker op medisch voorschrift verkregen en tevens
vaker op eigen initiatieÍ gebruikt door de groep militairen uit Lukavac.

Gezondheid naar achtergrondkenmerken
Gezondheidsproblemen werden vaker gerapporteerd in speciÍieke
subgroepen, met name door de jongste groep militairen (onder de 30 jaar),
door militairen in lagere rangen, door militairen met een aanstelling als
'Beroeps Bepaalde Tijd', door militairen die werkzaam zijn geweest in enkele
specifieke eenheden, zoals vervoer en herstel, en door militairen met Íysiek
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belastende werkzaamheden. Ook militairen die tijdens uitzending
aangrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, rapporteren meer
problemen. Deze verschillen in gerapporteerde gezondheidsproblemen traden
met name op in de Lukavac-groep.

Gerapporteerde blootstel I i n g aan ri sicoÍacto ren
Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre militairen tijdens hun
verblijÍ in Bosnië zijn blootgesteld aan mogelijke belastende factoren, zijn in
de vragenlijst vragen opgenomen over:
r milieubelasting, met name lucht- en waterverontreiniging;
o (overige) Íysieke belasting, waaronder beroepsgerelateerde belasting;
o psychosociale belasting;
r leeÍstijlÍactoren.
Het ging hierbij om ervaringen van de militairen zelf en niet om 'objectieÍ'

vastgestelde blootstellingen of meetgegevens. Op basis van zelfrapportage
bleek sprake te zijn van signiÍicante verschillen tussen de groep militairen uit
Lukavac en uit overig Bosnië, met name ten aanzien van de ervaren kwaliteit
van de binnenlucht, de buitenlucht en het lokale drinkwater. Vooral het
gerapporteerde contact met en de hinder door blootstelling aan roet en stoÍ
was binnen de Lukavac-groep significant groter dan binnen de overig Bosnië-
groep. De ervaren psychosociale belasting en de omvang en impact van
oorlogservaringen tijdens het verblijÍ in Bosnië verschilde nauwelijks tussen
beide groepen militairen.

Risicofactoren in relatie tot gerapporteerde gezondheidsproblemen
Voor de belangrijkste gezondheidsproblemen is met behulp van logistische
regressie-analyse nagegaan hoe het verschil in de gerapporteerde
gezondheid tussen de beide onderzoeksgroepen kon worden verklaard.
Leeftijd, rang en algemene uit de onderzoeksliteratuur bekende risicofactoren
blijken in dit onderzoek geen verklaring te kunnen vormen voor de gevonden
verschillen. Wel werd duidelijk dat de gerapporteerde gezondheidsproblemen
gerelateerd zijn aan diverse Íactoren, waaronder functiegerelateerde Íactoren,
aanleg (atopische constitutie), psychosociale factoren, ervaren
milieubelasting, demografische factoren en leefstijlfactoren (zoals
rookgedrag). Al deze Íactoren vormden echter geen volledige verklaring voor
de gevonden verschillen tussen beide onderzoeksgroepen: ook na correctie
voor deze factoren bleven er verschillen in gerapporteerde
gezondheidsproblemen bestaan tussen beide onderzoeksgroepen.
Op basis van het vragenlijstonderzoek kon geen sluitend antwoord worden
gegeven of en in hoeverre de milieusituatie op de compound van Lukavac van
invloed kan zijn geweest op het ontstaan dan wel aanhouden van de
gesignaleerde gezondheidsproblemen. Daarvoor zou met name meer
kwantitatieve informatie nodig zijn over de feitelijke blootstelling aan
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milieuverontreiniging ter plekke en de potentiële gezondheidsrisico's van
dergelijke blootstelling. Deze informatie is, voor zover dat mogelijk was,
ingewonnen binnen een aanvullend milieuonderzoek, dat werd uitgevoerd
door het onderzoeksbureau DHV. Voordat nader op de bevindingen uit dit
aanvullende milieuonderzoek wordt ingegaan, zullen in de volgende paragraaf
eerst de belangrijkste bevindingen uit het individuele medisch onderzoek
worden besproken.

2. !ndividueel Medisch Onderzoek

lnleiding
Het tweede deel van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR betrof een
individueel medisch onderzoek bij een deel van de deelnemers aan het
vragenlijstonderzoek. Het medisch onderzoek werd aangeboden aan alle
militairen uit Lukavac die eind 1997 nog gezondheidsklachten hadden die zij
zelf in verband brachten met hun verblijÍ in Bosnië. Gezien dit specifieke
criterium voor deelname is de bij het individuele medisch onderzoek
betrokken groep militairen niet representatieÍ voor de totale groep militairen
die in Lukavac verbleef.

Doelstelling
De doelstelling van het medisch onderzoek, uitgevoerd door de Arbodienst
van de Koninklijke Landmacht, was het inventariseren van de huidige
zorgbehoefte van de militairen uit Lukavac. De resultaten daarvan vormden,
indien daartoe aanleiding bestond, de basis voor (verdere) verwijzing en/of
behandeling.

Vraagstellingen

A. Bevindingen uit het medisch onderzoek
s Wat zijn de uitkomsten van het algemene medisch onderzoek bij de

militairen die momenteel nog gezondheidsklachten hebben die door
henzelf in verband worden gebracht met het verblijf in Lukavac?

B. Zorgbehoefte
t Welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekgroep tot

d u sve r fe itel ij k o ntvan ge n ?

t Aan welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoeksgroep
momenteel behoefte?

t Welke zorg en eventueel benodigd aanvullend diagnostisch onderzoek of
behandeling kan door de Koninklijke Landmacht zinvol worden
aangeboden aan de militairen en veteranen die momenteel nog
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gezond he idsp rob I e me n hebbe n ?

t Hoe kan deze zorg het best worden ondergebracht bij de (militaire of
b u rge r-) h u I pve rl e n i ng ?

Onderzoeksopzet
Gezien de doelstelling en de selecte doelgroep van het aanvullende medisch
onderzoek was het niet mogelijk om een representatieve vergelijkingsgroep
bij het medisch onderzoek te betrekken. Het medisch onderzoek was daarom
uitsluitend gericht op het inventariseren van de zorgbehoefte van de
betrokken militairen en het - zo nodig - regelen van verdere zorgverlening.
Aan het individueel onderzoek hebben ruim 200 personen deelgenomen.
Het medisch onderzoek bestond uit drie onderdelen:
. anamnese (medisch vraaggesprek) met een aanvullende vragenlijst;
o lichamelijkonderzoek;
r aanvullend onderzoek (bloed, urine, ontlasting en longÍunctie).

Uitvoering en verslaglegging
Het medisch onderzoek werd in opdracht van Defensie uitgevoerd door
bedrijfsartsen van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht, op geleide
van een door TNO-PG opgesteld protocol. Bij het opstellen van het medisch
protocol is advies ingewonnen van een groep specialisten, verbonden aan het
Academisch Medisch Centrum, het Centraal Militair Hospitaal en de AÍdeling
lndividuele Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht. De individuele
bevindingen van de bij het onderzoek betrokken bedrijfsartsen en het
eventuele advies voor nader onderzoek of behandeling zijn besproken met de
deelnemers aan het medisch onderzoek. Met toestemming van de betrokkene
werden de bevindingen uit het medisch onderzoek door de bedrijÍsartsen
vastgelegd en (geanonimiseerd) verstrekt aan TNO-PG. Door TNO-PG is op
basis hiervan een verslag opgesteld met de belangrijkste bevindingen uit het
medisch onderzoek. Deze verslaglegging heeÍt betrekking op 200
(voormalige) militairen die in de periode 1994-1995 in Lukavac verbleven.

Bevindingen individueel medisch onderzoek
Bijna 90% van de groep (voormalig) militairen die heeÍt deelgenomen aan het
medisch onderzoek had ten tijde van het medisch onderzoek nog
gezondheidsklachten, die zij zelf in verband brengen met hun verblijf in
Bosnié. Deze bevinding is conform de verwachting, omdat het hebben van
gezondheidsklachten tevens het criterium was om in aanmerking te komen
voor deelname aan het medisch onderzoek. De meest gerapporteerde
gezondheidsproblemen waren bovenste en onderste luchtwegklachten,
chronische vermoeidheid, maagdarmproblemen, hoofdpijn, concentratie- en
geheugenproblemen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en
huidaandoeningen. Aan een gedeelte van deze gerapporteerde



Gezo ndheidsonde rzoek U N P R O F O B -169-

gezondheidsproblemen lag volgens de betrokken bedrijÍsartsen
achterliggende problematiek ten grondslag, in de vorm van onder meer
depressieve klachten en PTSS-gerelateerde klachten.

Zorgbehoefte
Ruim een kwarl (28"/") van de deelnemers was op het moment van het
medisch onderzoek onder behandeling bij een arts of hulpverlener. Bij 62%
van de deelnemers was naar het oordeel van de bedrijÍsarts verder
onderzoek oÍ (verdere) behandeling van minstens één aandoening nodig. Bij
een deel van de betrokken militairen werden aanwijzingen gevonden voor
onder meer luchtwegproblemen, de aanwezigheid van darmparasieten en
psychosociale problematiek. Deze groep is doorverwezen voor nader
onderzoek of behandeling. Een deel van deze (ex-)militairen ontving al zorg,
waarin het voorgestelde vervolgtraject kon worden ingepast. Een vijÍde (2O%)
van de deelnemers kreeg op grond van het medisch onderzoek een (advies
voor) verwijzing naar een hulpverlener waarbij zij nog niet in behandeling
waren. Dat betroÍ met name doorverwijzing naar longarls, KNO-arts,
psychosociale hulpverleners, psychiater (psycho-traumatoloog) en internist.

3. lntegratie van de bevindingen

lnleiding
De resultaten van het vragenlijstonderzoek binnen de UNPROFOR-groep
laten zien dat militairen die in Lukavac verbleven meer
gezondheidsproblemen rapporteren dan militairen die in overig Bosnië
verbleven. De bevindingen uit het individueel medisch onderzoek wijzen ten
aanzien van het soort gezondheidsproblemen in dezelfde richting als de
bevindingen uit de Lukavac-groep van het vragenlijstonderzoek. ln deze
paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag oÍ de door de militairen
gerapporteerde gezondheidsproblemen in verband kunnen worden gebracht
met belastende factoren tijdens uitzending, waaronder ook lokale
omgevingsfactoren.

Mogelijke verklaringen voor de gerapporteerde gezondheidsproblemen
De vraag doet zich voor welke factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor het
vaker voorkomen van gezondheidsproblemen bij de groep militairen uit
Lukavac in vergelijking met de groep uit overig Bosnië. Speciale aandacht is
besteed aan de vraag oÍ lokale omgevingsfactoren in Lukavac van invloed
kunnen zijn geweest op de gezondheidsproblemen bij een deel van de
uitgezonden militairen. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke andere
verklaringen voor de gevonden verschillen.
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Besproken worden achtereenvolgens:
a) algemene uitzendingsgerelateerde factoren;
b) verschillen in achtergrondkenmerken tussen beide onderzoeksgroepen;
c) invloed van lokale milieufactoren;
d) vertekening van de onderzoeksresultaten;
e) overige verklarende factoren.

a) Algemene uitzendingsgerelateerde factoren
Uit onderzoek onder veteranen is gebleken dat militairen tijdens uitzending in
het kader van een vredesoperatie worden blootgesteld aan diverse
psychische en fysieke stressoren. Deze hangen onder andere samen met het

verblijf in oorlogsomstandigheden, het verkeren in een minder optimale
hygiënische situatie met veel mensen in een klein gebied en het werken
onder soms stressvolle omstandigheden. Uit verschillende studies blijkt dat
een deel van de uitgezonden militairen nog langere tijd na uitzending
gezondheidsklachten rapporteert. Sommige groepen militairen blijken daarbij
meer gezondheidsproblemen te rapporteren dan andere groepen. Zo ziin in

het recent aÍgeronde onderzoek van de aÍdeling lndividuele Hulpverlening van
de Koninklijke Landmacht meer verwerkingsproblemen vastgesteld bij jonge

militairen. Verondersteld wordt dat dit te maken kan hebben met onder meer
de Íeitelijke en ervaren belasting tijdens het verblijÍ en met de persoonlijke

levenssituatie van deze groep militairen. Dergelijke algemene
uitzendingsgerelateerde Íactoren zouden een verklaring kunnen vormen voor
sommige gezondheidsproblemen die regelmatig na uitzending worden
gerapporteerd, zoals vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen,
(posttraumatische) stressgerelateerde klachten en een vermindering van de

algemene gezondheidsbeleving. Hoewel dergelijke verwerkingsproblemen na

uitzending ook binnen het gezondheidsonderzoek UNPROFOR een rol

spelen, kan dit geen verklaring vormen voor de geconstateerde verschillen
tussen de groep militairen uit Lukavac en de groep uit overig Bosnië: beide
groepen militairen zijn namelijk in dezelfde periode met een vergelijkbare
taakstelling in het kader van de UNPROFOR-vredesoperatie uitgezonden.

b) Verschillen in achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroepen
Uit het onderzoek is gebleken dat de militairen in beide onderzoeksgroepen in
een aantal opzichten van elkaar verschillen. De militairen in Lukavac waren
gemiddeld wat ouder en hadden gemiddeld een hogere rang dan de militairen
in de vergelijkingsgroep. Dergelijke verschillen kunnen van invloed zijn op de

belasting van de betrokken militairen en ook op de ervaren gezondheid. ln het

onderzoek is de invloed hiervan onderzocht en is hiervoor gecorrigeerd in de

multivariate analyses. Daaruit blijkt dat verschillen in achtergrondkenmerken
niet verantwoordelijk zijn voor de gevonden verschillen in gezondheid tussen
beide groepen militairen. Ook de mogelijke invloed van andere factoren op de
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gezondheid, zoals onder meer rookgedrag, allergische aanleg, het
doormaken van aangrijpende gebeurtenissen en posttraumatische stress
(PTSS) is onderzocht. Er waren echter geen verschillen tussen beide groepen
ten aanzien van deze factoren. Ook heeft het onderzoek geen aanwijzingen
opgeleverd dat de gezondheid voorafgaand aan uitzending verschilde tussen
beide groepen militairen. Geen van de bovenbeschreven factoren biedt
daarom een verklaring voor de gevonden verschillen tussen de groep
militairen uit Lukavac en overig Bosnië. Wèl hangen zij samen met het
vóórkomen van gezondheidsproblemen in beide groepen.

c) Mogelijke invloed van lokale milieufactoren
Het gezondheidsonderzoek UNPROFOR was mede geïnitieerd vanwege de
ontstane bezorgdheid over mogelijke milieuverontreiniging op de compound
van Lukavac en de eventuele effecten daarvan op de gezondheid. De vraag
of er een mogelijke samenhang bestaat tussen lokale milieufactoren en de
gezondheid is op twee manieren onderzocht: enerzijds in het
vragenlijstonderzoek door TNO-PG en anderzijds in het aanvullende
milieuonderzoek door DHV.

Gerapporteerde blootstelling op basis van het vragenlijstonderzoek
ln het vragenlijstonderzoek is aandacht besteed aan de ervaren blootstelling
aan mogelijk voor de gezondheid belastende lokale milieuÍactoren tijdens het
verblijf in Bosnië. De hoger ervaren blootstelling aan lokale
milieuverontreiniging in Lukavac (met name van lucht en water) blijkt een
gedeeltelijke verklaring te vormen voor het verhoogd voorkomen van klachten
in de Lukavac-groep, met name wat betreft luchtwegklachten. Deze
verschillen in huidige gezondheid tussen beide groepen kunnen door de
ervaren verschillen in blootstelling aan lokale milieufactoren echter niet geheel
verklaard worden.
Het vragenlijstonderzoek had betrekking op de ervaren blootstelling aan
lokale milieufactoren en niet op de Íeitelijke blootstelling daaraan. De ervaren
hinder is vaak geen optimale indicator voor de feitelijke milieubelasting en de
mogelijke gezondheidsrisico's daarvan. Sommige vormen van
milieuverontreiniging zijn niet direct zichtbaar oÍ hinderlijk, maar desondanks
wel aanwezig. Het was daarom essentieel om tevens inzicht te verwerven in

de feitelijke blootstelling aan lokale milieuÍactoren en de mogelijke efÍecten
daarvan op de gezondheid. Daartoe is in het kader van het UNPROFOR-
onderzoek door DHV Milieu en lnfrastructuur een aanvullend milieuonderzoek
uitgevoerd, met een beschouwing van de mogelijke gezondheidsrisico's.

Geschatte blootstelling en risicobeschouwing op basis van DHV-onderzoek
De risicobeschouwing van DHV is met name gebaseerd op in 1996 door de
Amerikanen verzamelde gegevens over de milieusituatie op de compound
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van Lukavac. Wat betreft de twee overige locaties in Bosnié bestonden geen
aanwijzingen voor mogelijke nadelige gezondheidseffecten door blootstelling
aan lokale milieufactoren ten tijde van het verblijÍ van de Nederlandse
militairen. Uit de beschikbare Amerikaanse meetgegevens blijkt dat er op en
rondom de compound van Lukavac ten tijde van het verblijf van de
Nederlandse militairen naar alle waarschijnlijkheid sprake is geweest van niet
verwaarloosbare luchtverontreiniging. DHV sluit uit dat bodemverontreiniging
in Lukavac tot gezondheidsproblemen kan hebben geleid. De belangrijkste
bronnen voor luchtverontreiniging waren de lokale Íabrieken en kachels van
de lokale bevolking, met onder meer (winter)smog tot gevolg. Ook
uitlaatgassen (met name diesel) in het kader van de eigen vervoerstaak en
het rookgedrag van de militairen tijdens het verblijf in Bosnië hebben een
bijdrage geleverd aan de lokale buiten- respectievelijk
binnenluchtverontreiniging. Verder sluit DHV niet uit dat het lokale drinkwater
in Lukavac microbiologisch was verontreinigd.
DHV concludeert dat blootstelling aan lokale luchtverontreiniging en lokaal
leidingwater gedurende het verblijÍ in Lukavac bij gevoelige groepen of (extra)
blootgestelde personen geleid kan hebben lo| acute gezondheidseÍÍecten,
met name ten aanzien van de luchtwegen respectievelijk het
maagdarmkanaal. Ten aanzien van mogelijke langdurige (chronische)
effecten heeft DHV op basis van de bevindingen uit het milieuonderzoek geen
harde uitspraken kunnen doen, omdat daarover nog onvoldoende
wetenschappelijke kennis bestaat. Wel acht DHV het, mede op basis van
recente hypotheses over de mogelijke gezondheidseÍfecten van
luchtverontreiniging, niet uitgesloten dat ook op langere termijn klachten
zouden kunnen blijven bestaan. Dat zou met name het geval kunnen zijn bij
gevoelige groepen (mensen met een atopische constitutie).

Gerapporteerde gezondheidsproblemen in het vragenlijstonderzoek
De bevindingen uit het vragenlijstonderzoek tonen aan dat de Lukavac-groep
onder meer vaker melding maakte van luchtwegklachten en
maagdarmklachten tijdens het verblijÍ in Bosnië dan de vergelijkingsgroep uit
overig Bosnië. Deze verschillen bestonden niet voor het vertrek naar Bosnië.
De resultaten van het vragenlijstonderzoek lijken dan ook in lijn te liggen met
de conclusies van DHV ten aanzien van acute gezondheidsrisico's.
Op basis van het vragenlijstonderzoek kon worden geconcludeerd dat ook
huidige luchtwegklachten vaker voorkomen in de groep uit Lukavac. Het
voorkomen van de huidige luchtwegklachten bleek samen te hangen met
vroegere luchtwegklachten tijdens en rondom het verblijf in Bosnië. De
luchtwegklachten bleken tevens gerelateerd aan verschillende andere
factoren, waaronder allergische aanleg, reeds voor vertrek bestaande
luchtwegklachten, verhoogde hyperreactiviteit, Íunctiegerelateerde
blootstelling, rookgedrag, een jonge leeftijd, een lage militaire rang en de
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tijdens uitzending eryaren blootstelling aan stof en roet. Wel is het zo dat
luchtweg- en maagdarmklachten ook - in mindere mate - gerapporteerd
worden in ander onderzoek onder uitgezonden militairen, zowel binnen als
buiten Bosniè. De bovenbesproken factoren konden de verschillen in
luchtwegklachten tussen beide groepen slechts gedeeltelijk verklaren. Ook na
correctie voor al deze factoren blijven er nog verschillen tussen beide groepen
militairen bestaan wat betreft gerapporteerde luchtwegklachten.
Het valt al met al niet uit te sluiten dat ook lokale milieufactoren in Lukavac
een bijdrage hebben geleverd aan de verklaring van het verhoogd voörkomen
van sommige gezondheidsklachten, met name luchtwegklachten en
maagdarmklachten bij extra blootgestelde en gevoelige personen uit de
Lukavac-groep. Hierbij moet worden aangetekend dat, hoewel ernaar is
gestreeÍd om alle relevante informatie te ontsluiten, informatie over de
toenmalige gezondheid van de Nederlandse militairen en over de feitelijke
blootstelling aan mogelijk belastende lokale (milieu)Íactoren zeer beperkt was.

d) Vertekening van de onderzoeksresultaten
De gevonden verschillen zouden deels ook verklaard kunnen worden door
vertekening van de onderzoeksresultaten, ten gevolge van de wijze waarop
het onderzoek is uitgevoerd. Aangezien er slechts beperkte informatie
beschikbaar was over zowel de milieusituatie in Bosnië als over de
gezondheid van de militairen vooraÍgaand aan, tijdens en direct na uitzending,
moest deze informatie achteraf worden verzameld. Dergelijk retrospectief
onderzoek komt de kwaliteit van de gegevensverzameling over het algemeen
niet ten goede. Ook moet ermee rekening worden gehouden dat de publiciteit
rondom mogelijke milieuverontreiniging in Lukavac van invloed kan zijn
geweest op de beleving van de aard, intensiteit van de gerapporteerde
gezondheidsproblemen en de mogelijke oorzaken daarvoor bij met name de
groep uit Lukavac. ln de rapportage over het gezondheids-onderzoek
UNPROFOR is uitgebreid ingegaan op de mogelijke invloed van dergelijke
vertekenende factoren. Daarbij is tevens aangegeven welke maatregelen zijn
genomen om deze invloed zo beperkt mogelijk te houden. Enige vertekening
van de resultaten door het retrospectieve karakter van het onderzoek kan
desondanks niet worden uitgesloten. ln het onderzoek zijn echter geen
aanwijzingen gevonden dat de onderzoeksresultaten hierdoor in belangrijke
mate zijn vefiekend.

e) Overige verklaringen voor de gevonden gezondheidsverschillen
Behalve de hierboven beschreven mogelijke verklaringen, zijn er in de
onderzoeksliteratuur ook aanwijzingen voor een mogelijk negatieve invloed
van een combinatie van verschillende belastende factoren waaraan militairen
in sommige situaties kunnen worden blootgesteld. Het gaat daarbij echter om
hypotheses die momenteel nog niet voldoende wetenschappelijk zijn
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onderbouwd. Daarbij wordt verondersteld dat specifieke vormen van Íunctie-,
oorlogs-, oÍ locatiegerelateerde belasting (zowel fysische, chemische,
microbiologische als psychosociale) juist in combinatie een negatieve invloed
kunnen hebben op het immuunsysteem. Dit zou de vatbaarheid voor het
ontstaan van sommige gezondheidsproblemen kunnen vergroten. Het
ontstaan van specifieke overgevoeligheidsreacties als gevolg van
bovenbeschreven processen (bijvoorbeeld ten aanzien van de luchtwegen)
zou een mogelijke verklaring kunnen vormen voor het feit dat sommige
groepen militairen meer gezondheidsklachten rapporteren dan op grond van
de huidige kennis over de eÍÍecten van afzonderlijke belastende Íactoren zou
worden verwacht. Tot slot kan een verklaring zijn dat door een niet
vroegtijdige onderkenning van mogelijke uitzendingsgerelateerde problemen
zich in de loop der tijd een zelfversterkend proces kan ontwikkelen, hetgeen
kan leiden tot het gedurende langere tijd in stand blijven van de ervaren
gezondheidsproblemen. Concrete uitspraken over de plausibiliteit van de

combinatie van, en de mogelijke interactie tussen diverse soorten van
belasting waaraan militairen tijdens en rondom uitzending kunnen zijn
blootgesteld, zijn echter alleen mogelijk op basis van prospectieÍ onderzoek,
waarbij ook reeds vooraÍgaand aan en rondom uitzending betrouwbare
gegevensverzameling plaatsvindt over de gezondheid van de militairen en
mogelij ke risicoÍactoren.

4. Slotconclusies

Uit het gezondheidsonderzoek UNPROFOR blijkt dat enkele jaren na

uitzending bij een aanzienlijk aantal van de naar Bosnië uitgezonden
militairen gezondheidsproblemen voorkomen die door de betrokken militairen
worden gerelateerd aan hun uitzending naar Bosnië. Militairen die naar
Lukavac zijn uitgezonden brengen lichamelijke klachten ongeveer twee keer
zo vaak in verband met hun verblijf in Bosnië als de militairen uit overig
Bosnië (respectievelijk ruim 40"/" en20"/").
De bevindingen uit het vragenlijstonderzoek laten zien dat militairen uit Lukavac
ook in het algemeen meer gezondheidsproblemen rapporteren dan militairen uit
overig Bosnië. Het gaat daarbij met name om luchtweg- en
maagdarmproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, geheugen- en
concentratieproblemen en een minder goede algemene gezondheidsbeleving.

De gevonden verschillen tussen de groep uit Lukavac en de groep uit overig
Bosnië zijn niet te verklaren door verschillen in gezondheid voorafgaand aan
het vertrek, verschillen in achtergrondkenmerken van de militairen, zoals
leeÍtijd en militaire rang of verschillen in rookgedrag, allergische aanleg,
aangrijpende oorlogservaringen en posttraumatische stressklachten. De
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verschillen kunnen wel enigszins, maar niet meer dan ten dele, worden
verklaard door een vertekening van de onderzoeksresultaten die inherent is

aan de retrospectieve opzet.

ln sommige gevallen hebben de gerapporteerde gezondheidsklachten een

directe en logische relatie tot het verblijf in B.osnië. Aandoeningen aan het
bewegingsapparaat als gevolg van overbelasting of een ongeval tijdens het
verblijÍ in Bosnië vormen daarvan een goed voorbeeld.
Het verhoogd voorkomen van klachten van luchtwegen en maagdarmkanaal
tijdens het verblijf in Lukavac kan volgens de door DHV uitgevoerde
risicobeschouwing mogelijk samenhangen met blootstelling aan lokale lucht-
en waterverontreiniging. Dat geldt met name voor gevoelige en hoog-
blootgestelde personen. De gevonden verschillen in ervaren gezondheid
tussen de Lukavac- en overig Bosnië-groep bestaan ook 2-3 jaar na

uitzending nog. Het meer voorkomen van huidige luchtwegklachten in de

Lukavac-groep kan ten dele worden verklaard door een hogere
zelÍgerapporteerde blootstelling aan lokale milieuÍactoren. De verschillen lijken

echter groter te zijn dan mag worden verwacht op basis van de huidige
wetenschappelijke inzichten. Hierbij moet tevens worden bedacht dat de door
de Lukavac-groep gerapporteerde klachten ook - hoewel minder vaak -
worden gerapporteerd door militairen uit overig Bosnië. Verklaringen voor het
ontstaan en in stand blijven van de gerapporteerde gezondheidsklachten
vergen daarom een bredere blik op mogelijke risicofactoren dan alleen lokale
milieufactoren. Zo laten de resultaten van het onderzoek zien dat militairen
tijdens uitzending blootgesteld kunnen worden aan diverse belastende
Íactoren, waaronder Íysieke en beroepsgerelateerde Íactoren, milieu-
hygiënische factoren, psychosociale Íactoren en leefstijlÍactoren. Deze
factoren blijken, in combinatie met persoonlijke gevoeligheid (o.a. allergische
aanleg), van belang te zijn bij de verklaring van de gerapporteerde
gezondheidsklachten. Op basis van de beschikbare, retrospectieÍ
verzamelde, informatie kunnen echter geen harde uitspraken worden gedaan

over een oorzakelijke relatie tussen specifieke belastende Íactoren waaraan
militairen tijdens de uitzending zijn blootgesteld en de door een deel van hen
gerapporteerde gezondheidsproblemen.
De bevindingen uit het gezondheidsonderzoek UNPROFOR vormen ten dele
een bevestiging van eerder Nederlands en internationaal onderzoek naar de
relatie tussen uitzending en ervaren gezondheid. Daarnaast laat het
gezondheidsonderzoek UNPROFOR zien dat de gerapporteerde
gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij speciÍieke groepen militairen.
Het verdient dan ook aanbeveling om nader aandacht te besteden aan het

tijdig onderkennen van een cumulatie van belastende Íactoren tijdens militaire
operaties, met name bij daarvoor gevoelige en extra belaste personen, om

daarmee - zo mogelijk - nadelige gezondheidseffecten te voorkomen.
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Onderzoek Lukavac-klachten
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In mei 1997 bent u door Defensie in een brief op dc hoogte gesteld van de resultaten van een
inventariserend onderzoek naar gezondheidsklachtcn onder militairen die in Lukavac hebben verbleven.
In die brief stond vermeld dat er in september een vervolgonderzoek van start zou gaan. Met deze brief
informeer ik u daarom nader over de irtoud van ditvervolgonderuoek.

Het onderzoek besaat uit twee delen:
l. Een vragenlijst-onderzoek (bedoeld voor a//e Lukavac-miliairen).

Het vragenlijst-onderzo€k wordt uitgcvoerd door het onderzocksinstituut TNO Preventie en

Gezondheid tc Leiden. Op dezc manier kan de onatrankelijkheid worden gegarandcerd.
2. Een individueel medisch onderuoek (speciaal voor de [ex-]militairen mét gezondheidsklachten).

TNO stelt voor het medisch onderzoek een nauwkeurig onderzoeksplan op. Artsen van de Arbodienst
van de Koninklijke Laodmacht arllen hct medisch onderzock uitvoeren.

U heeft eerder ditjaar aangegeven gezonöeidsklachten te ondervinden, die mogelijk te maken hebben
met uw verblijf in Lukavac. Ik nodig u daarom uit om aan beide onderdelen van het onderzoek mee te
doen.

\ilaarom dit onderzoek?
De afgelopen jaren is de uitzending van militairen naar crisisbeheersingsoperaties gaan behoren tot één
van de belangrijkste taken van Defensie. Zorg voor uitgezonden personeel is daarbij een belangrijke zaak.
De signalen over gczondheidsklachten bij militairen, die mogelijk te maken hebben met het verblijf in
Lukavac, worden dan ook scricus genomen. Defensie voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van
optimale zorg 

^an 
(voormalig) personcel met gezondheidsproblemen, Daarom is het van belang de

mogelijke relatie tussen de gezondheidsklachten en het verblijf in Lukavac nauwkeurig te onderzoeken.

Het belang van uw deelname
Deelname aan beide onderdclcn van het onderzoek is wijwillig, niemand is verplicht om mee te doen. Dat
neemt niet weg dat ik hoop dat zoveel mogelijk mensen bereid zijn deel te nemen. Hoe meer mensen er
meedoen, hoe beter kan worden uitgezocht, waar de gezondheidsklachten mee te maken hebben. Door
deel te nemen levert u hieraan een belangrijke bijdrage. Ook wanneer u momenteel geen
gezondheidsklachten meer heeft, blijft uw deelname bij het vragenlijst-onderzoek waardevol. Om
betrouwbare resultaten te verkrijgen is het namelijk noodzakelijk dat de (ex-)militaircn mét klachten
worden vergeleken met (ex-)militairen zonder gezondheidsklachten. In het belang van het onderzoek,
hoop ik daarom dat u de moeite wilt nemen om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.



Een onaíhankelijk onderzoek.
Het onderzoek wordt in volledige onafhankelijkleid uitgevoerd en begeleid door een commissie onder
leiding van mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema. Voons worden de anrwoorden die u in de
vragenlijst geeft vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Defensie kijgt geen inzicht in de gegevens die u
verstrekt. Dit is dan ook de reden dat u de vragenlijst rechtstreeks kunt versruren naar TNO Preventie en
Gezondheid. Ook dat geeft u de zekerheid, dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd.
Het onderzoek wordt begin 1998 afgerond. De resultaten en aanbevelingen worden aangeboden aan de
staatssecretaris van Defensie en de Tweede Kamer. Uiteraard wordt ook u op de hoogte gesteld van de

bevindingen.

Ik verzoek u nadrukkelijk de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te wllen en uiterlijk binnen twee weken
na het ontvangen van deze briefterug te sturen, in de bijgevoegde gÍote envelop (postzegel is niet nodig).
Daamaast vraag ik u om het bijgevoegde annvoordformulier in te vullen en terug te sturen in de
bijgevoegde kleine envelop (postzegel is niet nodig). Hierop kunt u onder andere aangeven aan welke
onderdelen van het onderzoek u mee wilt doen.

Het medisch onderzoek
Indien de eerder door u aangegeven gezondheidsklachten nog steeds bestaan, nodig ik u graag uit voor
het medisch onderzoek. U kunt zich hiervoor aanmelden via het bijgevoegde antwoordformulier. De
Arbodienst neemt vervolgens contact met u op om een afspraak met u te maken.
De resultaten van het vragenlijst-onderzoek zijn van groot belang voor een nauwkeurige uitvoering van
het medisch onderzoek. Het medisch onderzoek zal daarom worden uitgevoerd direct aansluitend op het
vragenlijst-onderzoek, vanafnovember 1997. De Arbodienst van de KL treft hiervoor op dit moment alle
voorbereidingen. Op basis van de resultaten van het medisch onderzoek wordt in overleg met u en uw
eventuele huidige hulpverlener of behandelaar, besproken hoe de zorg die u nodig heeft, het best kan
worden verleend.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met het bureau Sociaal Medische Aangelegenheden van de KL,
telefoonnummer 07 0-31 64022.
Heeft u voorafgaand aan het medisch onderzoek dringend behoefte aan medisch ofpsychologisch advies,
dan kunt u contact opnemen met de Arbodienst:

.. voor Utecht en Noord-Holland

.. voor noord-Brabant en Limburg
o. voor Zuid-Holland

0334606678
076-5274840
070-3 165661

o. voor Noordoost Nederland en Duisland 0592-35888 I
of met de Afdeling Individuele Hulpverlening 033-4607400

Ik hoop u voldoende geihformeerd te hebben en reken op uw medewerking

DIRECTEUR PERSONEEL LANDMACHTSTAF

P.W. Strik
generaal-majoor
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In mei 1997 bent u door Defensie in een brief op de hoogte gesteld van de resultaten van een
inventariserend onderzoek naar gezonöeidsklachten onder militairen die in Lukavac hebben verbleven.
In die brief stond vermeld dat er in september een vervolgonderzoek van start zou gaan. Met deze brief
informeer ik u daarom nader over de inhoud van dit vervolgonderzoek.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
l. Een vragenlijst-onderzoek (bedoeld voor alle Lukavac-militairen).

Het vragenlijst-onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksinstituut TNO Preventie en
Gezondheid te Leiden. Op deze manier kan de onaftrankelijkheid worden gegarandeerd.

2. Een individueel medisch onderzoek (speciaal voor de [ex-]militairen mét gezondheidsklachten).
TNO stelt voor het medisch onderzoek een nauwkeurig onderzoeksplan op. Artsen van de Arbodienst
van de Koninklijke Landmacht zullen het medisch onderzoek uiwoeren.

Hoewel u te kennen heeft gegeven geen behoefte te hebben om deel te nemen aan verder onderzoek, hoop
ik u in deze brief duidelijk te maken waarom het toch belangrijk is dat u deelneemt aan het
vervolgonderzoek. Hoe meer mensen er meedoen -ook mensen die géén klachten hebben-, hoe beter
uitgezocht kan worden waar de gezondheidsklachten mee te maken hebben.

Waarom dit onderzoek?
De afgelopen jaren is de uitzending van militairen naar crisisbeheersingsoperaties gaan behoren tot één
van de belangrijkste taken van Defensie. Zorg voor uitgezonden personeel is daarbij een belangrijke zaak.
De signalen over gezondheidsklachten bij (ex-)militairen, die mogelijk te maken hebben met het verblijf
in Lukavac, worden dan ook serieus genomen. Defensie voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van
optimale zorg iun (voormalig) personeel met gezondheidsproblemen. Daarom is het van belang de
mogelijke relatie tussen de gezondheidsklachten en het verblijf in Lukavac nauwkeurig te onderzoeken.
Uw bijdrage is onmisbaar om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aard, ernst en oorzaak van de
gezondheidsklachten onder de Lukavac-militairen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, niemand is
verplicht om mee te doen. Toch hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Deelname
van mensen zonder klachten is even belangrijk als van mensen die wél gezondheidsklachten hebben. Ook
wanneer u zelf geen klachten heeft, leven u door het inwllen van de vragenlijst dus een uitermate
waardevolle bijdrage aan het onderzoek en helpt u bovendien collega's die nu in onzekerheid verkeren
over de oorzaak van hun gezonöeidsproblemen.

Ons kenmerk

KL. t'7.842/P



Een onafhankelijk onderzoek.
Het onderzoek wordt in volledige onafhankelijkheid uitgevoerd en begeleid door een commissie onder
Ieiding van mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema. Voorts worden de antwoorden die u in de
vragenlijst geeft vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Defensie krijgt geen inzicht in de gegevens die u
verstrekt. Dit is dan ook de reden dat u de vragenlijst rechtstreeks kunt versturen naar TNO Preventie en
Gezonöeid. Ook dat geeft u de zekerheid, dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd.
Het onderzoek wordt begin l99E afgerond. De resultaten en aanbevelingen worden aangeboden aan de
staatssecretaris van Defensie en de Tweede Kamer. Uiteraard wordt ook u op de hoogte gesteld van de
bevindingen.

Ik verzoek u nadrukkelijk de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen en uiterlijk binnen twee weken
na het onwangen van deze brieften:g te sturen in de bijgevoegde grote envelop (postzegel is niet nodig).
Daarnaast vraag ik u om het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en terug te sturen in de
bijgevoegde kleine envelop (postzegel is niet nodig).

Het medisch onderzoek
Het individueel medisch onderzoek is bedoeld voor (ex-)militairen die momenteel gezondheidsklachten
hebben, die mogelijk te maken hebben met hun verblijf in Lukavac. Indien u dergelijke
gezondheidsklachten heeft, nodig ik u graag uit voor het medisch onderzoek. U kunt zich hiervoor
aanmelden via het bijgevoegde antwoordformulier. De Arbodienst neemt vervolgens contact met u op om
een afspraak met u te maken.
De resultaten van het vragenlijst-onderzoek zijn van groot belang voor een nauwkeurige uitvoering van
het medisch onderzoek. Het medisch onderzoek zal daarom worden uitgevoerd direct aansluitend op het
vragenlijst-onderzoek, vanaf november 1997. De Arbodienst van de KL treft hiervoor op dit moment alle
voorbereidingen. Op basis van de resultaten van het medisch onderzoek wordt in overleg met u en uw
eventuele huidige hulpverleners of behandelaars, besproken hoe de zorg die u nodig heeft, het best kan
worden verleend.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met het bureau Sociaal Medische Aangelegenheden van de KL,
te Iefoonnummer 07 0-3164022.

Ik hoop u voldoende gelnformeerd te hebben en reken op uw medewerking.

DIRECTEUR PERSONEEL LANDMACHTSTAF

P.W. Strik
generaal-majoor
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ANrwoonoFoRMULrER GezoruoxerDsoNDERzoEK

Allereerst hopen we dat u de bijgevoegde vragenlljst in wilt vullen en deze in de grote enveloppe wilt
versturen naar TNO Preventie en Gezondheid. Daarnaast veaoeken we u ook dit antwoordformulier in te
vullen en in de kleine envelop te zenden naar Defensie.
Ook als u de vragenlijst niet wilt terugsturen, verzoeken we u om dit aan ons kenbaar te maken door dit
formulier in te vullen. U zult in dat geval niet meer over het ondezoek worden benaderd.

1. Stuurt u de bijgevoegde vragenliJst over het Gezondheidsonderzoek ingevuld naar TNO?

l-_l ,"
| | Nee, omdat

2. Wilt u op de hoogte worden gestold van de uitkomsten van het vragenlÍstonderzoek?

I I 1", ik wil op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten
tt
| | Nee, dat vind ik niet nodig

3. Er kunnen veranderlngen zijn opgetreden in uw gezondheidssltuatie ( sinds de vragenlust
van vooÍjaar 1997). Heeft u de raaÍsÍe tijd nog gezondheidsklachton die u in verband brengt
met uw verblijf in Bosnie?

Ja

Nee ! GanaarvraagT

Hoe vaak heeft u ongeveer last van deze gezondheldsklachten?

Dasetijks l-l gerperweek [-l r-zrperweek l-l t-srp",
L__l L_l I lmaand

ln hoeverre belemmeren deze gezondheidsklachten u in uw normale

E
4.

E
5.r
6.

E
7.

E
8.

Vrij erg

Voorletters

Adres

Postcode

Geboortedatum

Í-l minaer

| | vaak

functloneren?

l-l xeere,s

Ja (ln dit geval wordt er binnenkort contact met u opgenomen om u hierover nader te informeren en
om in overleg met u een afspraak te maken )

Nee, omdat

Mocht daaÉoo aanleiding bestaan, zouden we u dan nog eon keer mogen benadoren oveÍ dit
onderzoek?

Ja, dat is goed.

Nee, ik wil niet meer over dit ondezoek worden benaderd.
Toelichting:

Kunt u hieronder uw pensoonsgegevens
vermelden?

Achternaam

Woonplaats

Telefoon

Niet [-l Nauwetrjrs l-l eniszins

Wïlt u doolnomen aan het modlsch onderzoek?

Graag dlt antwoordformulier In de bijgevoegde kleine enveloppe vsrsturon aan Defensie.

U hoeft ge6n postzegels te plakken: de poÍtokosten zijn betaald.





Directeur PeÍsoneel Landmachtsta

MPC 58 A
Postbus 9O820
2509 LV Den Haag

Telefoon (O7O) 31 65366
Telefax (O7O) 31 6594O
MDTN (546) 65366

Frederikkazerne
Van der Burchlaan 31
2597 PC D€n Haag

Datum

I oktober 1997
llw kenmerk

Ondcryerp

Onderzoek Lukavac-klachten

Enkele weken geleden heeft u een vragenlijst onwangen in verband met het Unprofor- gezondheidson-
derzoek onder (ex-)militairen die uitgezonden zijn geweest naar Bosnië, in de periode 1994-1995. Tot op
heden (l oktober 1997) hebben we nog geen reactie van u op het onderzoek vernomen. Mocht u

inmiddels al wel hebben gereageerd, dan wil ik u langs deze weg daarvoor alvast hartelijk bedanken. U
wordt zo spoedig mogelijk geihformeerd over de resultaten van het onderzoek. Naar verwachting gebeurt
dat begin 1998.

Het kan ook zijn dat u de wagenlijst nog niet hebt ingevuld. Misschien bent u het vergeten, heeft u er nog
geen tijd voor gehad ofwaren er andere redenen. In dat geval wil ik u verzoeken om de vragenlijst alsnog
in te vullen en terug te sturen Íun TNO in de bijgevoegde poÉvrije envelop.
Om een zo goed mogelijk inzicht te kijgen in de gezondheid van uitgezonden militairen is het belangrijk
dat zo veel mogelijk mensen meedoen, ook als u zich momenteel helemaal gezond voelt. Alleen bij een

maximale deelname van alle uitgezonden militairen levert het onderzoek namelijk betrouwbare resultaten
op. Door uw bijdrage kan het onderzoek zo snel mogelijk worden afgerond, zodat uw (ex-)collega's die
nu in onzekerheid verkeren over hun gezondheid zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Ook militairen die momenteel in het buitenland verblijven worden van harte uitgenodigd mee te doen aan
het onderzoek, zelfs als uw reactie wat langer op zich laat wachten.
Op de voorpagina van de vragenlijst is helaas een fout terecht gekomen: in plaats van periode I 995- I 996,
had daar moeten staan periode 1994-1995. Onze excuses daarvoor, wanneer dit een reden voor u was om
de vragenlijst niet in te vullen, hoop ik dat u dit alsnog wilt doen.

U kunt ervan verzekerd zUn dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd en dat er geen persoonlijke
informatie uit de vragenlijsten naar Defensie gaat. De nummers op de vragenlijst worden alléén voor de
juiste registratie van de gegevens gebruikt.

Mocht u de vragenlijst zijn kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuw exemplaar aanvragen bij het bureau
Sociaal Medische Aangelegenheden van de KL, telefoonnummer 070-3164022.

DÍRECTEUR PERSONEEL LANDMACHTSTAF

P.W. Strik
generaal-majoor

Ons kenmcrk

Kl.





Landmachtstaf

Datum

Ondeilcrp
Rappel Lukavac-vragenlijst

Dircctaul PeBoned
DirEcteur

MPC 58 A
Postbus 90820
25O9 LV Den Haag

TèleÍoon (07O) 3165366
T6l6fax (O70) 31 65940
MDTN {546} 65366

Fred6rikkazerne
Van der Burchlaan 31

2597 PC OBn Haag

Ons kcnmcrk

KL.
Uw kenmerk

In september 1997 bent u gevraagd om een wagenlijst in te vullen, in het kader van het Unprofor-

gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder (ex-)militairen die in de periode 1994'1995

uitgezonden zijn geweest naar enkele plaatsen in Bosnië, waaronder ook uw standPlaats.

Ooi is u gevraagd een bijgevoegd ant'woordformulier in te wllen en terug te sturen naar Defensie. Tot nu

toe heeft óefensie nog geen reactie van u onwangen \r'aarin u aangeeft dat u niet wilt deelnemen aan het

onderzoek. Daarom wii ik u nogmaals attenderen op het belang van uw deelname aan het onderzoek.

Tegelijk hoop ik sommige bezwaren die u mogelijk hecft, weg te kunnen nemon'
geen u inmiàaets al wél gereageerd, dan wil ik u langs deze weg alvast bedanken voor uw reactie.

HET BELANG VAN UW DEELNAME
Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de gezondheid van uitgemnden militairen is het nodig dat zo

veel mogelijk minsen meedoen. Door de vragenlijst in te vullen, levcrt u een belangrijke bijdrage aan het

onderzoÉk. U helpt zo, ook al heeft u zelf geen klachten, collega's die in onzekerheid verkercn over de

oorzaak van hun gezondheidsproblemen. Hoe meer mensen er meedoer\ hoe beter uitgezocht kàn worden

waar de eventuele gezondheidsklachten mee te maken hebben'

ONAFHANKELIJKHEII)
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstituut, TNO Preventie en

Gezondheid. Op gecn enkele manier wordt door TNO penoonlijke informatie uit de vragenlijsten aan

Defensie verstrckt. Ook in het eindrapport dat TNO zal uitbrengen, is géén persoonlijke informatie terug

te vinden. Bovendien wordt het onderzoek begeleid door een onaflrankelijke commissie onder leiding van

mw. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema. Uw orivacv is dus te allen tiide sewaaÍborsd.

DE VRAGENLIJST
Misschien bent u de vorige vragenlijst kwijtgeraakt. Daarom is de vragenlijst nogmaals bijgevoegd, met

het verzoek om deze alsnog in te vullen. Wellicht is de lengte van de vragenlijst voor u een bezwaar.

Voor een goed onderzoek zijn echter alle gestelde vràgen van belang. Wanneer u weinig

gezondheidsllachten heeft, kunt u de vragenlijst wij snel inwllen. Wanneer u wel klachten heeft, kan dit

wat langer duren, maar heeft u er vooral zelfbaat bij de vragenlijst toch in te vullen.



INDIEN U NIET WILT DEELNEMEN AAN HET ONDERZOEK
Ik hoop u overtuigd te hebben van het belang van uw deelname aan het onderzoek, ook als u al eerder aan
ander onderzoek van Defensie heeft meegedaan. Indien u echter toch niet wilt deelnemen, is dat
naourlijk uw goed recht. In dat geval wil ik u echter wél vragen om het bijgevoegde reactie-
formulier in te vullen waarboven staat: "Ik wil niet deelnemen". U kunt het (zonder postzegel)
versturen naar TNO.
Het invullen van het formulier kost u bijna geen tijd en is anoniem. Het is belangrijk omdat het de
onderzoekers van TNO informatie geeft over de mensen die niet willen deelnemen en hun reden
daarvoor. U zult vervolgens niet meer over dit onderzoek worden benaderd.

WAT GEBEURT ER VERDER?
Iedereen die deelneemt aan het onderzoek wordt desgewenst op de hoogte gesteld van de uitkomsten van
het onderzoek. U kunt dit deze keer aangeven door zelf telefonisch contact op te nemen met het bureau
Sociaal Medische Aangelegenheden (SMA) van de KL, omdat de gegevens bij TNO anoniem binnen
komen en verwerkt worden. Telefoonnummer van Bureau SMA: 070-3164022.
lndien u alsnog wilt deelnemen aan het individueel medisch onderzoek, dient u hiervoor zelftelefonisch
contact op te nemen, eveneens met Bueau SMA.

De resultaten van het wagenlijstonderzoek dienen, conform het tijdsplan, begin december verwerkt te
zijn. Daarom verzoek ik u vóór 2 december a.s. uw vragenlijst ofreactie-formulier te retourneren.

lk hoop op uw medewerking te kunnen rekenen!

Hoogachtend,

DIRECTEUR PERSONEEL LANDMACHTSTAF

P.W. Strik
generaal-majoor



landmacht
Arbodienst KL

Datum

december I 997

Commandarit

MPC 55 A
Postbus 900O4
3509 AA Utrecht

Telefoon (O30) 366220
Teiefax (030) 366691
MDTN (.06) 557 6220

Lgen KnoopkazeÍne
1 'l' veÍdieping
Mineurslaan 500
3509 AG UtÍecht

«r.rt7.aqz/q
llw kenmerk

OndeMerp

Uitnodiging individueel medisch onderzoek

In mei 1997 bent u door Defensie in een briefop de hoogte gesteld van de resultaten van een
eerste onderzoek naar gezondheidsklachten onder militairen die in Lukavac hebben verbleven.
Op grond van de resultaten hiervan is een uitgebreider onderzoek gestart; u onwing hierover in
september bericht. Toen werd aangegeven dat dit onderzoek zou bestaan uit twee delen:

l. Een vragenlijstonderzoek (bedoeld voor alle Lukavac-militairen)
Dit onderzoek werd in september en oktober uitgevoerd door het onderzoeksinstituut TNO
Preventie en Gezondheid (TNO-PG) om de onafhankelijkheid en kwaliteit van dit
onderzoek te garanderen.

2. Een individueel medisch onderzoek (speciaal voor de (ex)militairen met nog steeds
klachten)
Dit onderzoek zou in november van start gaan. U heeft u hiervoor aangemeld met een
antwoordformulier.

Inmiddels heeft TNO voor dit medisch onderzoek een plan van aanpak gemaakt. Bedrijfsartsen
van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht zullen het medisch onderzoek uiwoeren. Bij
deze nodig ik u hiervoor uit. U wordt verzocht om voor het maken van een afspraak contact op
te nemen met de vestiging van de Arbodienst op de locatie:

Wat gebeuÉ er tijdens het medisch onderzoek
Tijdens het medisch onderzoek zult u onderzocht worden door een bedrijfsarts van de
Arbodienst van de Koninklijke Landmacht. De klachten die u op dit moment (nog) hebt zullen
bij dit medisch onderzoek een belangrijke rol spelen. Daarnaast zal standaard een aantal
onderzoeken worden uitgevoerd, onder andere van uw longen, bloed, urine en ontlasting.
Reden hiervoor is dat uit het vragenlijstonderzoek bleek dat veel militairen die in Lukavac
verbleven op deze terreinen klachten hebben.

- Wat gebeurt er met de -



Wat gebeuÉ er met de resultaten van het medisch onderzoek
Alle informatie die u verstrekt tijdens het medisch onderzoek valt onder het medisch

beroepsgeheim en is daarom vertrouwelijk. Indien er bijzonderheden bij het medisch onderzoek
worden gevonden, zullen deze worden besproken met deskundigen op het betreffende terrein
om na te gaan in hoeverre hiervoor behandeling of verder medisch onderzoek gewenst is. Dit
gebeurt alleen als u ermee akkoord gaat.
Daamaast zullen de geanonimiseerde gegevens worden gerapporteerd aan TNO-PG. Ook dit
gebeurt alleen als u ermee akkoord gaat. TNO-PG zal als onafhankelijk onderzoeksinstituut op

basis van de gegevens een overzicht maken van de aandoeningen die zijn gevonden.

Het totale onderzoek wordt begeleid door een commissie onder leiding van mevrouw
J.L.E.M.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema. Deze commissie draagt zorgr voor een onafhankelijke
uiwoering van het onderzoek, inclusiefde rapportage van de resultaten.

Voorbereidingen
Als voorbereiding op het medisch onderzoek verzoeken wij u op de drie dagen voorafgaand aan

het onderzoek ontlasting te bewaren in de kleine containers die u heeft ontvangen. Deze

ontlasting zal worden nagezien op met name parasieten die (ex)militairen mogelijk hebben

opgelopen in Bosnië. U wordt verzocht de gevulde containers mee te nemen naar het

onderzoek. Hoe u verder moet handelen leest u in de informatie bij de containers.
Verder verzoeken wij u om uw militair paspoort mee te nemen. Hiermee kan worden nagegaan

welke vaccinaties u voorafgaand aan uitzending en eventueel tijdens of na uitzending heeft
ontvangen. Ook andere informatie waaruit dit blijkt, zoals inentingsboekjes, kan hierbij nuttig

zrjn.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met de Arbodienst op bovenvermeld nummer.

Reis- en verblijÍkosten
Uw gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed en, indien u op medische indicatie niet
alleen mag reizen, ook voor degene die u begeleidt;
a. in geval u aktief-dienend bent kunnen deze onkosten bij uw administratie worden

gedeclareerd conform het Besluit dienstreizen defensie en de Regeling dienstreizen

defensie;
b. in geval u gewezen militair bent kunt u de gemaakte onkosten declareren bij Bureau sociaal

medische aangelegenheden van de Centrale Dienst Personeel en Organisatie (SMA/CDPO),
Postbus 90820,2509 LV Den Haag, tel. 070-3165366.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd en reken op uw medewerking.

COMMANDANT ARBODIENST KL

R.Roelofs
Kolonel-arts
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Toelichting bij de Vragenlijst

Hierbij willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek onder een grote groep

(ex-) militairen die naar Bosnië uitgezonden zijn geweest. U kunt meedoen door deze vragenlijst in te vullen.

Waarom dit onderzoek?
Het lijkt erop dat een deel van de mensen die uitgezonden zijn geweest naar

vredesmissies na afloop wat meer gezondheidsproblemen heeft dan je normaal

gesproken zou veMachten. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de

eÍnst van deze problemen én de mogelijke oorzaken ervan.

De resultaten zullen ook worden gebruikt voor de verbetering van de nazorg voor

mensen met gezondheidsklachten.

We hopen dan ook dat u samen met vele (ex-)collega's van u mee zult werken

aan het onderzoek. Alleen dón levert het onderzoek betrouwbare resultaten op!

Waar gaat de vragenlijst over?

Ö Zoals gezegd, staat uw gezondheid centraal. Zoals u waarschijnlijk weet, kan de gezondheid door veel

Íactoren worden beïnvloed, zoals door virussen, milieuÍactoren en uw conditie. Ook de leefstijl van

mensen en stressvolle gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de gezondheid.

Vandaar dat in deze vragenlijst aan al deze zaken aandacht wordt besteed.

We geven het toe, de vragenlijst is daardoor vrij groot geworden. Daar is dus een goede reden voor.

De extra vragen zijn nodig om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van sommige
gezondheidsklachten. Daarvoor is uw hulp nodig, óók als u zelf geen gezondheidsproblemen heeft.

Ö ln het eerste gedeelte van de vragenlijst staan vragen over uw huidige leefsituatie, werk en met name

uw gezondheid. Daarna volgen vragen over uw uitzending naar Bosnië en uw ervaringen in die periode,

Vervolgens wordt gevraagd naar de (medische) hulp die u wellicht na terugkomst heeft gekregen.

Uiteraard kunt u hierover ook uw eigen mening kwijt in de vragenlijst.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Ö Het onderzoek wordt onafhankelijk van het Ministerie van Defensie uitgevoerd door TNO Preventie en

Gezondheid. 'OnaÍhankelijk'wil zeggen, dat het Ministerie van Deíensie nooit inzicht in uw persoonlijke

gegevens zal krijgen.

Ö U stuurt uw ingevulde vragenlijst rechtstreeks naar TNO Preventie en Gezondheid. U kunt hiervoor

gebruik maken van de bijgevoegde gefrankeerde enveloppe. Uw antwoorden worden striK vertrouwelijk

behandeld. TNO beschikt niet over namen en adressen. De gegevens worden daarom anoniem en

onder een code verwerkt. Niemand buiten de onderzoekers van TNO Preventie en Gezondheid krijgt

de beschikking over de informatie die u verstrekt.

ln het rapport over de resultaten van het onderzoek worden dan ook géén persoonlijke gegevens

vermeld. Er komen alléén resultaten in over hele groepen (ex-)miliairen in Bosnië.

r) Voordat u gaat beginnen, willen we u vragen om eerst de achterkant van dit blad door te lezen.



Toelichting bii het invullen

Ö Veet vragen kunt u met'ja'oÍ'nee' beantwoorden. Soms kunt u echter kiezen uit meerdere antwoorden

Het is dan de bedoeling dat u na elke (deel)vraag het antvvoord van uw voorkeur aankruist.

Voorbeeld:
GeeÍ aan hoe het met uw gezondheid is:

- mijn gezondheid is op dit moment:

heel
goed

tr

redelijk
goed

.R

niet
goed

D

Ö Soms wordt u gevraagd om uw mening te geven in de vorm van een rapportciiÍerlussen de 1 en 10.

ln dat geval kun u gewoon een kruisie zetten door het cijfer van uw keuze. Voorbeeld:

Hoe tevreden bent u over de nazorg van Defensie? o@@@@@{ooo
Ö Hieronder volgt een voorbeeld van een wat moeilijker vraag die deze vragenliist voorkomt. De persoon

hieronder is voor keelktachten bij de arts geweest, is wélbehandeld, maar de klachten ziin nog niét over.

bii arts geweest? behandeld? klachten over?
nee ja nee ia

'E X, X2.
Ö Soms kunt u vragen overslaan, als ze niet op u van toepassing zijn. Dan staat er: @ ga naar ....

Ö Oe vragen gaan vaak over een bepaalde periode, dit staat cursief & vet aangegeven: vorige week....

Ö nts u een vraag verkeerd hebt ingevuld, kunt u bij het /uiste antwoord een cirkel oÍ een Piil zellen.

Ö Voor het onderzoek is het van belang dat u arre vragen zo zorgvuldig mogelijk probeert in te vullen.

Het gaat om uw eigen ervaringen. Er zijn geen "goede" of "Íoute" antwoorden.

Ö Het is mogelijk dat sommige vragen u bekend voorkomen. Kijk hierbij echter goed naar de periode

waarover de vraag gaat. Soms gaan vragen over het afgelopen jaar, soms over de periode in Bosniè.

Hoeveeltijd kost het me om deze lijst in te vullen?

ö Dat is moeilijk precies te zeggen. Het hangt namelijk sterk van uw gezondheidssituatie af.

Mensen met veel klachten zullen er waarschilnlijk langer over doen dan mensen met een goede

gezondheid. Vul de lijst bij voorkeur op een rustige plaats in, waaöij u niet door anderen wordt gestoord.

We stellen uw mening op prijs!

ö Uw mening over de zinvolheid van dit onderzoek vinden we heel belangrijk!

Gezondheidsklacht:

- keelklachten.

nee ja

'n 'X*

\ ) eSu suggesties oÍ commentaar hebt, laat ons dat dan weten!

@.>/-BijverschillendeVragenisruimtevooraanvullendeopmerkingen.
\ | ttrrrr"tHq I cebruik die ruimre, ats u witr!
\L.-l Desgewenst kunt u natuurlijk ook nog een los blad bijvoegen.

U kunt nu beginnen met het invullen van de vragenliist.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!



Gezo nd he idsonderzoek U N P RO FO R Centraal Bo sn i ë

Vragen

1. Wat is uw geboortejaar?

Wat is uw geslachl?

3. Wat is uw priv&woonsituatie?

4. Wat rs uw huidige burgerlijke staat?

5. Wat was tijdens de uitzending naar Bosnië uw dienstverband?

'Ll Lukavac

2tr 
Santici

oE 
........................... periode van 191-l-l tot

7. Bij welk peloton/compagnie was u ingedeeld?

Wat was uw rang / stand op het moment van uitzending naat Bosnië?
lEsoldaat 

1" klasse - marechaussee 3" klasse
2[korporaal (l' klasse) - marechaussee 1"/2" klasse
3Dsergeant 

(1" klasse) - wachtmeester (l' klasse)

19t_t_t

'E man

'Ll vrouw

1D 
alleenwonend

'Ll met partner
3E 

met partner en kind(eren).
4D 

met kind(eren), zonder partner.

'Ll met ouder(s)

"Ll anders, nl ...............................

1D 
ik ben gehuwd

2! 
ik ben ongehuwd en nooii gehuwd geweest

3! 
ik ben gescheiden

aD 
ik ben weduwe / weduwnaar

1E 
beroepsmilitaiÍ onbepaalde tijd (BOT)

2E 
beroepsmilitair bepaalde tild (BBT)

3tr 
dienstplichtig / dienstplichtig met veÍlenging

4D 
(gemilitariseerd) burger

191_l_l E ln totaal ............ maanden

'E stal 6E 
vervoer

'Ll Geneeskundig 'Ll Helidet-l

"Ll Herstel "Ll Helidet-2
oE Bevo eD 

MtGKLu

"U Keuken '"LJ overig, nameliik

aEsergeant-ma;oor 
- oppefti,achtmeester

5Eadludant 
onderoÍÍicier - vaandrig - kornet

6Eluitenant 
en hoger

ln welke plaatsen in Bosniè heeft u tildens uw uitzending voor UNPROFoR meer dan vieÍ rvekefl doorgebracht?

Zet een kruis voor de lokaties waar u heeft gezeten. Kunt u levens zo precies mogelijk aangeven wanneer u daat zal'?

periode van l9l_l_l tot ..........-............. 191_l_l E ln totaal ............ maanden

periode van 1 9l_l_l tot 191_l_l E ln totaal ............ maanden

3E Busavaca periode van l9l-l-l tol ..........-............. 191-l-l E ln totaal ............ maanden

9. HeeÍt u behalve aan de uitzending naar Bosnie nog aan andere (vredes)missies deelgenomen? Zo ja, welke?
1! 

nee, ik heb tot nog toe alleen aan UNPROFOR deelgenomen
2E 

1a, ik heb aan UNPROFOR deelgenomen, en ook aan de volgende andere uitzendingen:

a) Land .............. Wdk jaar was dat? ln 19 l_l_l / tS I

b) land.............. Welkjaarwasdat?ln l9l. l_l /191

c) 1and,............. Welklaarwasdat?ln 191_l_l /tgl
d) Land .............. Welk jaarwasdat? ln 191_l_l / 19 |

_l_t
_t_t
_t_l
_t_l



Gezondheidsonderzoek UNPROFOR Centraal Bosnië

Uw gezondheld

1 0. Heeít u last van één oÍ meer langdurige ziekten, aandoeningen oÍ handicaps? U nee 'U ia, G zo É, welke?

tl Hieronder staat een aantal ziekten en aandoeningen Wilt u per zieke oí aandoening aankruisen oÍ u die heeÍt of in de afgelopen

12 maandenheeÍl gehad. Zo 1a, geef dan ernaast aan oí u hiervoor ondeÍ behandeling of controle bent van huisarts oÍ specialist.

last hiervan? zo ja, hiervoor hiervoor bij
bij huisarts ? specialist?

nee ja nee ja nee ja

Astma, chronische bronchitis oí CARA 'E 'D* 'E 'a '! 2!
Ontsteking van neusbijholte, voorhooÍdsholte of kaakholte 'E 'Eo* '[ 'E 'E 2E

MaagzweeroÍzweeraande 12-vingerigedarm 'n 'D n* 1E 2tr 'D 2E

Ernstige hartkwaal oÍ haÍtinÍarct 'E ',fl s lE ',E '.E ',D
Hogebloeddruk 'f] 'D e ]D 2tr ',! 2!
Ernstigedarmstoornissen,langerdan3maanden 'E '!rs1! 2n '! '!
Leverzrekte oÍ levercirrhose 'E 'E ,§ 1! 2E '! 2E

Nierstenen '! 'E r§ 1! 'A 'E 2E

Chronische blaasonsteking 'E 'fl 6 ]E 'E 'D 'E
SchildklieraÍwilking 'E 'fl os rD 'D '! 2E

Hardnekkigerugaandoening,langerdan3maanden,oÍhernia 'E 'Eosrfl 2E '! 2E

Gewrichtsslijtage (arthrose) van knieèn, heupen oÍ handen '! 'E o§ 1fl 2a '! 2E

Gewrichtsontsteking (chronisch reuma, reumatoÍde arthritis), handen/voeten 
1E 'fl o§ 1fl 2[ 'E 2a

Epilepsie 'E '! os 1! 2! 'D '!
Migraine (ernstige hooÍdpijn) '! 2fl o€ ]n 2A 'E 2A

Duizeligheid metvallen 1D 
'E os 1D 2! 'n 2a

Kwaadaardige aandoening of kanker 'E 'fl o§ lE 2! '! 2E

Ernstige huidziekte, namelijk ................. 'D 'E ,s 1E 2Q '[ 2E

Welke andere ziekte of aandoening heeft u de laatste 12 naanden gehad? zo ja, hiervoor hiervoor bil
Wilt u daarnaast aangeven oÍ u hiervoor bij uw (militai0 huisarts of specialist bent geweest? bij huisarts? specialist?

nee la nee ja

a) andere ziekte/aandoening 1, namelijk ........................,... 
tE 2E 'D 2D

b) andere zieKe/aandoening 2, namelijk ............................ 'E 2! 'E 2E

c) andere ziekte/aandoening 3, namelijk ............................. 'D 'n '! '!
Kunt u aangeven ol u de algelopen 12 maanden in verband met uw gezondheid in contact bent geweest met de volgende
personen/instellingen? Zoja, kunt u daarachter aangeven oÍ dit, naar uw mening, te maken heeft gehad met uw verblijf in Bosniè?

...contact gehad met de Arbodienst KUKLu?

...contact gehad met de Afdeling lndividuele Hulpverlening KL

oÍ de aÍdeling gedragswetenschappen DPKLU?

.,.opgenomen geweest in een (burger-)ziekenhuis?

relatie met Bosniè?

ia nee ia weet niet2a *'D 2E 
'D2E *,E 21 3!

2E os,E 2a 3[
2E *,E 2! 3!

,onder behandeling geweest van een (burger-)specialist? 'E
,contact gehad met uw (burger-)huisarts (voor uzelÍ)? 'E

.,contact gehad met uw bedrijfsarts?

..,.bij een psycholoog, therapeut of maatschappelijk werk oÍ RIAGG geweest?rE

....onder behandeling geweest van een alternatieve genezer? 1!

Bent/heeÍt u in de laatste 12 maanden vanwège gezondheidsproblemen: nee

.,.,.opgenomen geweest in het Centraal Militair Hospitaal? '!

....,onder behandeling geweest van een militair specialist? 1D

.....contact gehad met uw militaire huisarts (onderdeelsarts)? 'Er!

,D
,E

tr{- Ll
,*'n
*'E
of 1E

oe'L,l

*,8
n*'E

'z tE
2! 3E

'a 3!
2D 3E

'a 3E

'a tE
2E 3E

2a
2E
2a
2E
2at1
2E
2z

,D
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1 4. Kunt u aangeven in hoeverre u momenteel last heeÍt van de volgende klachten?

15. Vermoeidheid: Hieronder staan 4 uitspraken oveÍ hoe u zich de aígelopen twee weken heeÍt gevoeld. U kunt elke vraag

beantwoorden door in één van de zeven hokjes een kruisje te zetten. De plaats van het kruisje geeÍt aan in welke mate u vindt dat

de uitspraak op u van toepassing is, Als u vindt dat de uitspraak helemaal klopt, zet u een kruis in het linker hokje.

Zo ja, kunt u erachter tevens aangeven oÍ u hiervan

ook al last had vóór uw ve(rek naar Bosniè?

a) Heeít u geregeld last van hoesten?

b) Heeft u nogal eens hartkloppingen ol bonzingen in de hartstreek?

c) ls uw maag nogal eens van streek?

d) Hebt u vaak niesbuien?

e) ls uw neus regelmatig verstopt?

Í) Hebt u het nogal eens benauwd op de borst?

g) Hebt u nogal eens last van een prikkend gevoel in de neus?

h) Hebt u last van slapeloosheid?

i) Hebt u klachten over pijn in botten en spieren?

j) Hebt u nogal eens last van rugpijn?

k) Hebt u nogal eens pijn in de borst oí hartstreek?

l) Hebt u vaak een gevoel van moeheid?

m) Hebt u nogal eens last van hooÍdpijn?

n) HeeÍt u nogal eens vage maagklachten?

o) Bent u nogal eens duizelig?

p) Hebt u weleens een verdooÍd gevoel oí tintelingen in uw ledematen?

q) Voelt u zich vaak opgewonden?

r) Vindt u zichzelÍ te mager?

s) Vindt u zichzelí te dik?

t) Voelt u zich nogal eens lusteloos?

u) HeeÍt u last van reumatiek?

v) Hebt u nogal eens piln in uw maagstreek?

w) Voelt u zjch vaak zenuwachtrg?

X) Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht?

y) Voelt u zich gauw geprikkeld?

momenleel ook last hiervan vóór
last hiervan? verlrek naar Bosnië ?

nee ja nee ia weet niet,E 2! r='rE 2E 3E

'! '! (èir[ 2Z 3E

,! ,E ffilD ,! 3!

'[ 'E ots1! 'E 3!
,! 2D o:*-1D 2a 3!

'D 2E !*-lE 2tr 
'E,! 2E 61! 2! 3!

'! 2z o§1D 'E 3E

'E '! o§1E '! 'E
rE 2n o-18 2E 3D

'E 2! n§1! 2E 3E

,E 2Z slE 2E 3D

'E 2E o*'E 'E 3!

'D 2A G1E 2A 3!

'E 2[ ,-'E 2E 3!
,E 2E o§1! 2E 3E

,E 2E *,8 2a 3E

'E 2E ,*'E 2E 3E

'! 2a *'E 2[ 3D

,E 2A ,_,E 2E 3tr

'n 2E *'E 2E 3E

'! 2a o-'E 2tr 3D

'E 2E *'E 2! 3E

'n 2a *'E 2a 3tr

'E 2o *'! 2! 3E

ja, dat klopt trntrtrtrflE nee, dat klopt niet

ia, dat klopt tr!trtrtrtrE nee, dat klopt niet

ja, dat klopt trtrtrtrtrtrE nee, dat klopt niet

ja, dat klopt trtrtrtrtrtr8 nee, dat klopt niet

ongeveer l_l_1 dagen

ongeveer l_l_l lreer

1 6. a) Bent u gedurende de algetopen twee (2) maanden vanwege ziekte oí ongeval r! ja, namelijk l_1_l dagen

één oÍ meerdere dagen niet op uw werk geweest? 'E nee

a) lk voel me moe

b) lk ben gauw moe

c) lk voel me Íit

d) Lichamelijk voel ik me uitgeput

b) Hoeveel dagen bent u naar schatting in de aígelopen 12 maanden ziek geweesl?

c) Hoeveel keer heeít q.zich naar schatting ziek gemeld in de aígelopen 12 maanden?

d) Wat was/waren de belangrijkste reden(en) voor dit ziekteverzuim? . . .
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1 7. a) HeeÍt u gedurende de laatste twee iail wel eens dÍie maanden achtereen vrijwel dagelijks gehoest?

b) Zo ja, heeft u daarbij vrijwel dagelijks slijm opgehoest?

c) Heeft u gedurende uw verblijf in Eosnié regelmatig keelklachten gehad?

d) Zo ja, heeÍt u daarbij regelmatig slijm opgehoest?

e) Hoe vaak bent u het atgelopen l,arÍjaaÍ verkouden geweest?

í) Heelt een dokteÍ wel eens aanvallen van benauwdheid oÍ astma biJ u vastgesteld?

h) Zo ja, in welk jaar voor het eerst?

Ll nee,--u 
ta

LJ NEE)--u ja

'E nee

'tr j.
'E nee

'tr j.

l_l_l keer

'! nee
2tr 

1a, in ts l_l_l

De vragen hieÍondeÍ gaan over allergie en overgevoeligheid. Sommige mensen krijgen klachten als ze in aanraking komen met

bepaalde stoffen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij hooikoorts. Allerlei verschillende klachten zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld tranende

huidklachten en benauwdheid. Wilt u zowel de linker als de rechter kolom invullen?en

18. a) Sommige mensen hebben last van overgevoeligheids-

reacties als ze in contact komen met bepaalde natuurlijke
stoÍÍen, zoals graspollen, stof, haren van katten, veren oÍ

bepaald voedsel. Heeít u hier wel eens last van?

'E ju 2! 
weet ik niet 3D nee ,rga naarwaag 19

19. a) Sommige mensen reageren overgevoelig op

bepaalde chemische stoÍÍen en geuren, zoals verse

veí, sigarettenÍook, uitlaatgassen van aulo's, etc.

HeeÍt u hier wel eens last van?

'D j. 2E 
weet ik niet 3! 

nee ega naarvraag2}

b) Hoe vaakreageerl u overgevoelig op deze natuurlijke

stoÍÍen?
rE 

minder dan 1x per maand aE 
2-5 keer per week

2E 
minstens 1x per maand s!(bijna) 

dagelijks
3E 

ongeveer 1x per week 6E 
weet ik niet

b) Hoe vaakreageerlu overgevoelig op deze chemische

stofÍen/geuren?
1fl 

minder dan 1x per maand aD 
2-5 keer per week

2D 
minstens 1x per maand sD(bijna) 

dagelijks
3D 

ongereer 1 x per week 6D 
weet ik niet

cl Op welke natuurlijke stotten reageert u overgevoelig?

'Lj(huis)stoÍ 'Ll pinda's
1! schimmels 1E 

sojabonen
1! 

pollen (grassen, bomen, etc) 'E vis
1! 

katten (haren) rD granen/tanrve
1E honden(haren) ltr tottie

'E kaas 1! 
iets anders, namelijk:

1D 
melk

c) 0p welke chemische stofíen rcageetlu overgevoelig?
lE parÍum rE 

kerosine
1! sigarettenrook r[J 

kopieerapparaat
1E bestrijdingsmiddelen 'n mofienballen
1E 

verse verf 1El 
uitlaatgassen auto's

]E inkUdrukwerk lE 
uitlaatgas dieselmotor

1D 
nieuw tapijt lE 

iets anders, namelijk

'Ll benzine

d) Hoe reageert u op deze natuurlijke stoÍÍen?
1E oogirritatie lE piin in de borst
lD astmatisch lE 

spierpijn, kramp
1! 

loopneus/verstopte neus rE 
gewrichtspijn

1! 
verstopping (neus/kaak)holte 1E 

niet helder zien
ltr hooÍdpijn 1E 

moe, weinig energie

'tr huiduitslag 1E geheuqenproblemen
1D zwelling 1D 

spanning, woede
Itr misselilk tD 

slechte coöÍdinatie

'fl n,ezen tE 
duizeligheid

1D maagpijn lE 
staperig (overdag)

'E ronademig lD 
anders, nl:......................

d) Hoe reageert u op deze chemische stoÍÍen?
1E oogiíitatie lE 

piln in de borst
1E astmatisch 1E 

spierpijn, kramp
1E 

loopneus/verstopte neus rE 
gewrichtspijn

1D 
verstopping (neus/kaak)holte rfl 

niet helder zien
1! hooldpijn 1E 

moe, weinig energie

'n huiduitslag 1! 
geheugenprobtemen

1E zwelling lE 
spanning, woede

ltr misselijk tE 
slechte coöídinatie

'D niezen 1E 
duizeligheid

rE maagpijn lE 
staperig (overdag)

lD kortademig 1E 
anders, nl:....................
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Zo ja, wat was de reden daarvoor?

24. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

25. ln vergelijking met de periode vlak na uw teÍugkomst uit Bosnië ,

hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen?

Gezondheid

20. Wat is uw lengte? l_l_l_l cm

21. Wat is (naar schatting) uw huidige gewicht? l_l_l_l kilo

22. Wat was (naar schatting) uw gewicht op het moment dat u naar Bosnië gingf l_l_l_l t<ito

23. Bent u lijdens oÍ direct na uw verblijí in Bosnië meer dan 3 kilo afgevallen?1E nee

2D;a,ongeveerl I lkito

1E 
buikproblemen, dianhee

2D 
spanning, stress

3D 
andere reden, namelijk

1E 
uitstekend

'Ll zeer goed
3E 

goed
4D 

matig

'Ll slecht

1E 
nu veel beter dan toen

2E 
nu iets beter dan toen

3! 
nu ongeveer als toen

4n 
nu iets slechteÍ dan toen

5E 
nu veel slechter dan toen

26. Als u met een rapportcijÍer van 1 -1 0 uw gezondheidstoestand zou moeten beschrijven, welk cijÍer kiest u dan?

Zet een kruis door uw keuze: 1 =zeer slecht; I 0 = zeer goed 1 234 566h77'88h99h10
a) mijngezondheiddelaatsteÍ,/dzouikbeoordelenmethetcijÍeÍ:................ trtrtrtrtrtrtrtrtrtrDtrtrtr
b) mijn gezondheid ongeveer 5 jaar geteden:.............. trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr
c) mijn gezondheid vlakvóór mijn verteknail Bosnië:................. trtrtrtrtrDtrtrfltrtrtrtrtr
d) mijn gezondheidtijdens nijnverbti!íinBosnië:................. trCtrtrtrtrtrtrtrtrtrnntr
e) mijngezondheidvtaknamijnterugkomstuitBosnië:.............................. trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr

27. Kunl u een toelichting geven op bovenstaande vragen als er sprake was van veranderingen? ln welk opzicht is uw

gezondheidstoestand veranderd? Wat is/zijn de oorzaken daarvan naar uw mening? Graag zo duidelijk mogelijk weergeven.

a) Hoe is uw gezondheid veranderd?

b) Wat zijn daarvan volgens u de oorzaken?
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30. HeeÍt u, als gevolg van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld omdat u depressieÍ/down wasl de aígelopen 4 weken één van
de volgende problemen ondervonden bij uw werk of dagelijkse activiteiten? nee ia
Heeft u hierdoor mindet tiidkunnen besteden aan weík ol andere bezigheden? 'E 2Z

Heeít u hierdoor minder bereiktdan u zou willen? 'E 2!
HeeÍt u hierdoor uw normale bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als gewoonlijk ? 1! 2!

28. Wordt u door uw gezondheid op dit momenÍ beperkt bij ja, ernstig
de volgende bezigheden? Zo ja, in welke mate? beperkt

a) Forse inspanning (zware voorwerpen tillen, intensieÍ sporten) 'E
b) lvatige inspanning (verplaatsen taÍel, schoonmaken, Íietsen) 'E
c) Tillen oÍ boodschappen dragen 'E
d) Een paaÍ trappen oplopen '!
e) Eén tÍap oplopen '!
Í) Buigen, knielen oÍ bukken 'E
g) [/eer dan een kilometer lopen '!
h) Een halve kilometer lopen 'E
i) Honderd meter lopen 'E
j) Uzelf wassen oÍ aankleden 'D

29. Heeft u als gevolg van uw lichanelijke gezondheid de atgelopen 4 weken
werk of andeíe dagelijkse bezigheden?

HeeÍt u hierdooÍ minder tijd kunnen besteden aan werk oÍ andere bezigheden?

Heelt u hierdoor ninder bereikt dan u zou willen?

Bent u hierdoor beperkt in het sooíactiviteiten dat u kon veÍichten?

Had u hierdoor moeiÍe met opleiding, werk oÍ andere activiteiten?

/n hoevene bent u de atgelopen 4 weken door uw lichamelijke gezondheid

oÍ door emotionele problemen belemmerd in uw normale sociale activiteiten

met uw gezin, vrienden oÍ anderen?

32. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken'!

ln welke mate heeÍt pijn u de algelopen 4 weken belemmerd bij uw normale

activiteiten (zowel opleiding/school, werk als huishoudelijk werk)?

34. Hoe yaak bent u de algelopen 4 weken door uw lichamelijke gezondheid ol

emotionele problemen belemmerd in uw sociale activiteilen met vrienden oÍ íamilie?

ia, een beetje nee, helemaal niet
beperkl beperkt2n 3E
2E 3E
2n 3E
2! 3tr
2z 3E
2D 3E

'E 3D
2tr 3E
20 3D
2D tE

één van de volgende problemen ondervonden bij uw

nee ta

'! 2n

'E 2E

'E 2E
1E 2E

'L-l helemaal niet,--L_l enrgszrns

"Ll nogal wat
aE 

veel

"LJ heel erg veel

'Ll geen

'Ll heel licht
2E 

richt
3E 

nogal wat
aE 

ernstig

"L-.1 heel ernstiq

1E 
helemaal niet

2E 
een klein beetje

"L-J nogal wat

'L-.1 veel

'L-l heel erg veel

'Ll voortdurend

"Ll meestal

"LI SOMS

Li zetoen

'Ll nooit
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35. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe u zichzelf de atgelopen 4 weken hebt gevoeld?

a) Voelde u zich levenslustig?

b) Voelde u zich erg zenuwachtig?

c\ Zal u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?

d) Voelde u zrch kalm en rustig?

e) Voelde u zich erg vol energre?

l) Voelde u zich erg somber?

g) Voelde u zich opgebrand oÍ uitgeblust?

h) Voelde u zich gelukkig?

i) Voelde u zich moe?

steeds meestal

'c 'a
'E 2a

'E 'n
'D 2E

'E 2E

'! 2E

'E 2o

'! 2E

'D 2E

soms zelden nooitoD 5E uE

oE 5E 6E

oE 5E uE
oE 5E 6!
oE 5E 6E

o! 5E 6!
oE 5! 6D

oE sE ul
oE 5E un

weet groten- vol-

ik deels komen

niet onjuist onjuist3! .E 
'E3! oE sD

3E oD 5!
3E oE sE

vaak
3E
3E
3E
3n
3E

3E
3!
3n
tD

groten-

deels
juist
,E
2!
2o
2!

36. Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeít hoe juist of onjuist vol-

u de volgende 4 vragen voor uzelívtndl'? komen
juist

lk lijk gemakkelijker ziek te worden dan andere mensen van mijn leeftijd 'E
lk ben net zo gezond als andere mensen van mijn leeÍtijd 'D
lk veMacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan 'E
Mijn gezondheid is uitstekend '!

De onderstaande vraag gaat over gebeurtenissen in uw persoonlijke leven in de periode rondom uw verblijÍ in Bosniè.
Kunt u aangeven of u in deze periode (van ongeveer een jaar vóór uw vertrek naaí Bosnië tot een jaar na terugkomst uit Bosnië)

een oí meer van onderstaande gebeurtenissen heeÍt meegemaak? Zet s.v.p. op elke regel een kruisje.

Meegemaakl?

la nee

'E 2n

'E 2E
1n 2J
1! 2E

'! 2a

'E 2E

'E 2r

'E 2a

'! 2tr

'E 2E
,D ,E
1E 

'E

a) een ernstig(e) ziekte oí ongeval van uzelÍ

b) een ernstige ziekte oí ongeval van een naast Íamilielid oÍ goede vriend(in)

c) het overlijden van een ouder, kind oÍ echtgeno(0)t(e)

d) het oveÍlijden van een ander voor u belangrijk persoon

e) echtscheiding oí het verbreken van een vaste relatie

Í) andere ingrijpende gebeurtenissen binnen het gezin

g) een ernstig conÍlict met een goede vriend(in), buren oÍ een Íamilielid

h) werkeloos worden oÍ meer dan een maand geen werk kunnen krijgen

i) krijgen van ontslag

j) grote financièle problemen

k) problemen met justitie oÍ politie

l) verlies van waardevolle bezittingen
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De onderstaande vier víagen hebben betrekking op verschillende aspecten van uw gezondheid.

U kunt deze vragen beantwoorden door het antwoord aan te kruisen dat het beste bij u past.

Voorbeeld:

0ndervond u de aÍgelopen maand belemmeringen bil

inspannende bezigheden? )'-een beetje D lamelilk

He erg ofvervelend vond u dat?

tr beetje erg {tamelijk ergfl niet erg tr heel erg

lndien u hierdoor belemmerd was, kunt u kiezen uit "een beetje", "tamelijk" oÍ "veel". Vervolgens wordt ook gevraagd
hoe erg oÍ vervelend u dat vond. Zet ook daarvoor een kruisje op het antwoord van uw voorkeuÍ in de tweede regel.
U hoeÍt de tweede regel niet rn te vullen wanneer u niet gehinderd was bij het uiwoeren van inspannende bezigheden.

ln het voorbeeld geeít de invulleÍ aan, daf hi.i bij inspannende bezigheden (bijvoorbeeld sport) veel bete.rrring",,
ondervond van zijn ziekte. Daaronder staat echter aangekÍuist dat hij dit over het algemeen niet eryvindl.

U kunt nu de vier vragen hieronder op dezelfde manier invullen

32. Had u de aÍgelopen maand:

a) Moeite met aandachtig luisteren? C een beetje tr tameliik

Ho6 org oÍ vervelend vond u dat?

O niet erg tr een beetje erg O tamelijk erg tr heel erg

b) Moeite mèt het onthouden
van dingen?

o een beetje tr tamelijk

Hoe erg o, veryelend vond u dat?

tr niet erg tr een beetje erg tr tamelijk erg tr heel erg

c) Moeite met geconcentreerd
nadenken?

tr een beetje O tamelijk O veel

Hoe eÍg oí veryelend vond u dat?

tr niet erg tr een beetje erg tr tamelijk erg tr heel erg

tr niet

tr niet O een beetje D tameliik tr veel

Hoe erg oÍ vervelend vond u dat?

O niet erg tr een beetje erg O tamelijk erg O heel erg

d) Dat u aÍdwaalde in gedachten?
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40.

Lel op: Mediciingebruik tiidens een ziekenhuisopname nieÍ meeÍekenen

Heeftu de atgelopen 2weken op voorschift van een arls mediciinen gebruin?

WanneerheeÍluvoorhetlaalstopvoorschriítvaneenarts medicijnengebruikt?

Wanneer heell.u voor het laatsÍop voorschÍiÍi van een arts medicijnen gebruikt,

maar alléén voor klachten die u in verband brengt net uw vetbliiÍ in Bosnië?

Gebruikt in
laatste jaar?Let op: U kunt dus maximaal 4 ktuisjes zetten op elke regel!

a) pijn en koortsweÍende middelen, zoals aspirine

b) medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpiin etc.

c) versteíkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonicum

d) medicijnen voor het hart, de bloedvaten of de bloeddruk

e) plaspillen

Í) laxeermiddelen (bevorderen stoelgang)

g) medicijnen voor maag- en darmklachten; spijsverteringsmiddelen

h) slaap- en/oí kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen

i) antibiotica zoals penicilline en sulfapreparaten

j) medicijnen voor de huid (bi1 acne, eczeem, jeuk, roos, wonden)

k) medicijnen voor Íeuma, gewrichtspijnen etc.

l) medicijnen tegen allergie

m) medicijnen tegen astma

o) medicijnen tegen suikerziehe

p) medicijnen voor de ogen (oogzalf, druppels etc)

r) ander geneesmiddel 1, namelijk

s) andergeneesmiddel 2, namelijk....

1[ nee 2n 
1a ('de pil' niet meetellen)

lE nooit 2 l_l_l maanden geleden

ÍD nooit 2 l_l_l maanden geleden

GebÍuikt op voorschÍiÍt arts
rondom uilzending naar Bosnië?

vóór tijdens nà uilzending,E 2a 3D

,! 2E 3E

1D 2D 3!
,E 2E 3D

,! 2n 3E

lE 2A 3n
,E 2O 3D

,E 2E 3E

,E 2E 3E

1! 22 3E

,E 2! 3!
,E 2E 3tr

,E 2O 3E

rE 2! 3E

,! 2a 3E

,E 2a 3D

1! 2a 3E

4i. Welke dooteenartsvooryeschrevenmedlcljnenheetludeaígelopen12maanden(hellaatstejaar) gebruikt?

Zet s.v.p. een kruisje in de eerste kolom achter elk medicijn dat u de laatste 12 maanden kreeg voorgeschreven van een arts.

Kunt u daarnaast ook aankruisen oÍ u deze medicijnen heett gebruikt in het jaar (12 maanden) vóóruerlrek naar Bosniè, l4dens

uw verblijÍ in Bosnië en het jaar nà terugkeer uit Bosnië?

Ja
,D
1D

1E

,D
,!
1E

1E

,E
,E
rE
,E
tD
,!
,E
,n
1E

rE

rEi

r§
!§

!3

!§

r§
GR

GA

r§
Í§A

GF

cr
@

§
0§

IB

@

42. Welk soort medicijnen zónder receptheell u de atgelopen 2 weken gebruikl.? (dus op eigen initiatieí zondeÍ voorschrift)

Zet ook een kruis als u deze medicijnen innam in het jaar vóór verlreknaar Bosnië, Íí?eÍ,s uw verblijf en het jaar ni teÍugkeer.

U kunt dus naximaal 4 kruisjes zetten op elke regel! GebÍuikt in Gebruikl rondom verblijÍ Bosnië?
laatste 2 weken? Vóór tijdens na uilzending

a) pijn en koortsweÍende middelen, zoals aspirine tE r€ 1D 2D 3E

b) medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn etc. 1! 0€ r! 2a 3E

c) versteÍkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonicum '! !§ 1E 2E 3!

d) medicijnen voor het hart, de bloedvaten oÍ de bloeddruk 1! r§ 1! 2D 3E

e) laxeermiddelen (voor de stoelgang) 'tr !a, 'E 2! 3!

í) medicijnen voor maag- en darmklachten; spijsverteringsmiddelen 
1D !.4 1! 2n 3E

g) slaap- en/of kalmeringsmiddelen, middelen tegen dezenuwen 'D !§ 1D 2A 3E

h) homeopatische middelen 'D r§ 'E 2O 3n

i) andere medicijnen, namelijk .............................. 'D !s 'E 2E 3E

j) andere medicijnen, name|ijk............... ............... '! !€ 'E 2a 3E
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43. a) FooK u (sigaretten/shag/pijp)? lE 
ia, ik rook elke dag

2E ja, ik rook aÍ en toe
3n nee, maar vroeger rooKe ik elke dag
oD 

nee, maar vroeger rookte ik af en toe
sD nee, ik heb nooit gerooktro. ga naar vraag 44

b) Hoeveel laar heeÍt u rn totaal gerookt? 'E ik rook nu in totaal ....... jaar

GeeÍ ook aan in welk jaar u eventueel bent gestopt met roken. 2E ik ben gestopt in het jaar 19 l_l_1,
en ik heb in totaal ongeveer ........ jaar gerookl

c) Hoeveel sigarettenishag rookt u momenteel gemiddeld per dag? l_l_l sigaretten per dag

d) Heeít u tijdens uw verblijí in Eosnre gerookt? Zo ja, hoeveel per dag? rE nee
2! ja, ongeveer l_l_l sigaretten per dag

44. a)HeeítuhetlaatstehalÍjaarweleens6of meerglazen 1[nee,nooit eganaarvraag4S

alcoholhoudende drank op een dag gedronken? 'ai^

b) Zo ja, hoe vaak dronk u het aÍgelopen halÍ jaaÍ 6 of meer glazen 1E 
elke dag

alcoholhoudende drank? 2D 
5-6 keer per week

3D 
3-4 keer per week

aE 
l-2 keer per week

sE 
1 -3 keer per maand

6E 
3-5 keer per halÍ jaar

7[ 
1 -2 keer per half jaar

45. Drinkt u momenteel meer alcohol dan voor uw uitzending? 'E nee

'a j^

46. a) Gebruikte u voor de uitzending naar Bosnië wel eens drugs? 'D nee
2E ja, soft-drugs (hasj etc.)
3n ja, hard-drugs
on 

1a, beide

b) Gebruikt u momenteel meer drugs dan voor de uitzending naar Bosnié? 'E nee

'z j^

47. Hoeveel uur sport u gemiddeld per week?

a) verplichte sporturen via werk en/of Defensie l_l_l uur + l_l_l minuten per week

b) sporten bij een of meer sportvereniging(en) l_l_l uur + l_l_l minuten perweek

c) lichamelijk actieí buiten sportvereniging (wandelen, Íietsen, zwemmenl l_l_l uur + l_l_l minuten per week

48. Bent u in de periode na uw terugkomst uit Eosnié meer oÍ minder aan sport gaan doen dan ervoor? Wat is de reden daarvoor?
1E 

ik ben ,r,,Í,der gaan sporten.

Toelichting: 2E 
ik ben meeÍgaan sporten.

3E 
ongeveer hetzelÍde als daarvoor.

49. Hoe gezond vindt u alles bij elkaar genomen de manier waarop u leeft? 1n 
heel gezond

'LJ vrij gezond

"U gewoon
t- ..'U vnj ongezond

"U heel ongezond



Ge zo ndh ei dso nder zoek U N P RO FO R Centraal Bosn té

50. Wilt u in de eerste kolom aangeven oÍ u in de aígelopen Siaar last heeft gehad van onderstaande aandoeningen/klachten?

Als dat ,ié, het geval is: zet een kruisje ln de eerste kolom en ga door naar de volgende regel. Als u hier wél /asÍvan heeit
(gehad), zet dan een kÍuisle àij elke periode dat u hiervan last heelt gehad. Meer kruisles per klacht zijn dus mogelijkl

rln welke periode hoort u

hiervan last gëhad?

Omschíllving van de klacht:

I regelmatig last van hooldpijn

2. vaak last van dulzellgheid

3, regelmatjg gewrichtspijn, stilÍheid

4 regelmatig spierpi.in, zonder aanleiding

5 trlllend of tintelend gevoel in lichaam

6 lastvanallergieiovergevoeligheid

B periode van depressieve gevoelens

9 gespannen, nerveus, stress

10 regelmatig last van buikpijn

1 1 regelmatig last van diarree

1 2 rege.marig last van verstopprng

13 regelmatig lastvan misselijkheid

1 4 toegenomen transpiratie / zweten

15 geheugenproblemen/vergeetachtig

16 concentratieproblemen

17 stoornissen zien I wazig / dubbel zien

lB slechtere motorieldcoordinatre

19 nogal eens kortademig

20 regelmatig hoesten

21 prjnlijke gezwollen hals- ol okselklieren

22 vaak moe bij het opstaan

23 nachtmerries

24 vaakslaapproblemen

26 perioden van huiduitslag

27 peroden van opvallende haaruitval

2B perioden van verminderde potentie

29 problemen met vruchtbaarheid

I

130 
je aíwisselend warm & koud voelen.

| 
3' 3x pe. maand ol vaker koorts (>38"C)

I

132 neus regelmatig verstopt

géén la§t
in laalst€ 5

laar?
zet l«ulsle

klachlen ln

iaar vóór
ultzending
Bosnië?

klachten
tijdens

ultzending
in Bosnië?

klachten
1' jaar nà

terugkeer uit
Bosniè?

klachten
in

afgelopen
l2 mnden?

klachten

op dlt
momenn
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51. Hoe stond u tegenover de uitzending naar Bosniè ? Kunt u hierop een korte toelichting geven?

52. Bent u van menrng, dat Defensie u, over het geheel genomen, voldoende heeft voorbereid op uw uitzending naar Bosnië ?

rE 
positieÍ

'L l neutraal

"Li negalrel

'D l,
'Ll gaat wel

"L-l nee

Toelichting:

Toelichting:

54

Bent u vóór het verstrijken van uw uitzendteÍmijn teruggekeerd / gerepatrieerd? Zo la, wat was de reden daarvoor?

Li nee
2[ 

1a, vanwege gezondheidsredenen van mijzelÍ, namelijk .

3[ 
1a, vanwege andere redenen, namelijk .

Hoe groot zijn naar uw mening de volgende risico's geweest die u in Bosnië heeft gelopen?

zeer vrij nor- vrij zeer
klein klein maal groot groot

trntrtr!
utr!trD
trtrtrtrn
Dtr!Utr

55. Hoeveel mensen op uw standplaats hebben er naar uw schatting tiidens uw peilode van uitzending gezondheidsklachten gehad?

Kans op onderstaande risico's:

a) gijzeling?

b) gewond raken door acties van strijdende partijen?

c) gezondheidsklachten dooÍ milieuverontreiniging?

e) psychische klachten door de oorlog?

lichte klachten

a) Santici.............. 'l_l_l mensen

b) Lukavac 'l_l_l mensen

c) Busavaca 'l_l_l mensen

'E eten van lokaal (ande0 voedsel

'D drinken van lokaal water
3tr inÍectieziekten
'L l vaccrnatres

8D chemische stoífen uit lokale fabriek
s[ geen speciale oorzaak / weet ik niel

ernstige klachlen weet ik niel
2l-l-l mensen 3D

2l_l_l mensen 3E

'?l I lmensen 3[

Toelichting: .

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

56 Heeíl u tijdens uw uitzending gezondheidsklachten gekregen die u vóór die tijd niet oÍ veel minder had?
1! ja, erge klachten, namelijk

'z! Ja, lichte klachten, namelijk
3! nee

Wat waren naar uw mening de oonakenvoor deze klachten? U kunt meerdere kruisjes zetten en graag ook een toelichting

str belasting/stress door oorlogsomstandigheden Toelichting:
6tr 

blootstelling aan stof en roet (lucht, bodem) Toelichting:
7E grote temperatuurveÍschillen (tocht, kou, hifielToelichting:

roD anders, name1ijk................ Toelichting: .

58. Heeft u in de tijd dat u in Bosnië hebt gezeten ooit zelícontact gezocht met een hulpveÍleneÍ?
1E 

nee, daar had ik geen behoefte aan
2E 

nee, maar daar had ik wél behoeÍte aan

"U ja, met een arts
4! 

1a, met een andere hulpverlener (maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger etc.)
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LUCHTFOTO LUTOVAC: Bijgevoegd tÍeÍt u esn luchtopname aàn van Lukavac.

EÍ staan letteÍ{odes (A, B, C, etc) 0p alle plaatsen op de kaaít waaí NedeÍlandse militairen hebben gewoond en gewerkt.

We willen u vërzoeken 0ín dezè kaart te gebruiken bii.hët b€antwocrden yan de,ondeÍstaande vÍagen.

59. Kunt u hieronder met lettercodes aangeven op welke plaats of plaatsen u de meeste tijd:

a) hebt gewerkt? Lokatiecode : l_l en l_l le Hoeveel dagen gemiddeld per week? l_1_l dagen

b) hebt geslapen? Lokatie-code : l_l
c) hebt gegeten? Lokatie-code : l_l
d) uw vrije tijd hebt doorgebÍacht? Lokatie-codes: l-l en l-l

60. Kunt u eveneens met lettercode(s) aangeven wat naar uw mening de meest verontreinigde plaatsen op de compound ziin?

a) lokatie-code l_l !§ToelichtinS ......
b) Lokatie-code l_l I§-ToelichtinS... ...

61. Hieronder staat een paar uitspraken over het mrlieu op een aantal plaatsen in Bosnië en Nederland. Bent u het hiermee eens?
Het milieu is helemaal grotendeels neutraal niet mee helemaal weet ik

steÍk verontreinigd mee eens mee eens eens niet eens niet

a)in Nederland 1E 21 3E oE 5! 6E

b)inSantici 'n 2O 3D oE sE 6E

c) in Lukavac 'n 2! 3E 4E sn 6E

d)rn Busavaca 'E 2E 3D oE 5E 6E

Milieuverontreiniging is een gevaar voor de volksgezondheid:

Í) in Nederland 'D 2O 3! o[ sE 6D

g) in Lukavac 'D 2E 3E nE 5E 6E

h) in Bosniè 'E 2a s! oE 5E 6D

Let op: Waar in de vragen 62-72 "Bosnië" staat, wordt bedoeld de periode van uw verblijÍ in Lukavac,

62. Hoeveel dagen bent u grotendeels aanwezig geweest op de compound van Lukavac? l_l_l_l dagen

63. Hoeveel uur bent u gemiddeld op deze dagen in de buitenlucht aanwezig geweest op de compound? l_l_l uur per dag

64. Hoeveel uur bent u gemiddeld per dag binnen de gebouwen op de compound aanwezig geweest? l_l_l uur per dag

64a. Uw werkzaamheden in Bosnië: Had u gedurende uw verblijÍ rn Bosnië: ja soms nee Toelichting
a) lichamelijk zwaar werk?

,E ,a 38.

b) '!uil" werk, dus waarbij u vuile handen kreeg oÍ vuile stoÍÍen inademde? 'E 'E 3D

c) werk meVaan gemotoriseerde voertuigen (reparatie, Íansport?) 'E 2a 3!
d) geestelijumentaal belastend werk? 'E 2a 3E

65. Ondervondutijdensuw werkzaamhedeninBosniëveelhindervan: la soms nee Toelichting

a) stank

b) stoí

c) rook

66. a) koude

b) warmte

c) temperatuuurwisselingen

d) tocht

e) gebrek aan ventilatiemogelijkheden binnenshuis

,E 2E 3E

'D 2E tE....
,n 2a 3!

d) verbrandingsgassen (motoren, verwarmingsinstallatie etc.) 'E 2a 'E .. . .

e) iets anders, name|ijk............... ........... 'E 'D 'E . . . .
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Hinder en MÍlleu

67. Hoe vaak heeft u hel lokale watet lwalet ull de lokale kraan, dus nie, het speciale drinkwater voor UNPROFOR) gebruikt om
'l-3)d 1-2xl 2.5x1

zelden maand week week elkedag2a 3E oD 5n 6E

20 3E oE 5E 6E
20 ,E 4! rE 6D

,l 3E o! sE u!
2D ,D oE 5E 5!

68. ls u wat opgevallen aan het /okale wateí? Zo ja, kunt u zo goed mogelijk aangeven wÉÍ u hieraan is opgevallen?

nee soms vaak

'D 2E 3!o€ 
Toelichting:

'! 2A 3Eo. 
Toelichting,

'! 2! 3En= 
Toelichting,

'U 'U "UG Toelichting:

'E 2a 3E!§ 
Toelichting:

'n 2a 3E!§ 
Toelichting:

? 'U 'U "Ll!§ Toelichtrng:

69. ls u wat opgevallen aan de buitenluchtop de compound? Zo ja, kunt u zo goed mogelijk aangeven waÍ u hieraan is opgevallen?

nee soms vaak

a) kleur van luchVstof? 'E 2a 3Dc 
Toelichting:

b) geuístank? 'D 2! 3Eo* 
Toelichting,

c) eÍíecten op uw ademhaling? lE 2E 3!oo 
Toelichting'

d) smaak (na inademen)? 'E 2! 3!0§ 
Toelichting:

e) overig, n|................,......... 'E 2D 3!gs 
Toelichting:

70. ls u wal opgevallen aan de binnenlucht op de compound? Zo ja, kunt u zo goed mogelijk aangeven rat u hieraan is opgevallen?

nee soms vaak

a) stofÍig 'E 2A 3nos Toelichting: . . . . . .

b) geur/stank? 'E 2! 3!rs Toelichting: . . . . , ,

c) eÍÍecten op uw ademhaling? 'n 2E 3E* 
Toelichting: . . . , . .

d) droge lucht? 'E 2a 3Eos 
Toelichting: . . . . . .

e) overig, n1.......................... '! 2D 3E0§ 
Toelichting: . . . . . .

nooit

a) koÍÍie of thee van te drinken? 'E
b) gewoon (koud) water te drinken? '!
c) uzelí te wassen/douchen? 'D
d) uw tanden mee te poetsen? '!
e) te zwemmen/baden in open water? 1E

a) kleur van het waler?

b) geur van het water?

c) smaak van het water?

d) efÍecten op uw huid?

e) eíÍecten op uw mond?

Í) eÍÍecten op uw maag/darmen?

g) oveng, name1i1k. ............................

b) uitlaatgassen (0.a. 0nderhoud auto's)

c) roet en stof in de lucht (inademen)

d) roet en stoÍ op/in de grond en vooMerpen

Hoe regelmatig bent u in Bosnië in conÍactgekomen met: dagelijks

a) olie en olieprodukten (bijvoorbeeld onderhoud auto's en vrachtwagens) 'E
wekelijks m'ndelijks niet weet ik niel2E 3D oE 5E

2a 3n ,E sE
2E 3D 4! 5[
2E 3E o! 5E
2E 3tr oE 5E
2E 3! oD 5E

2n 3n oE 5E
2a 3E oE sE

rn
,E
,!

e) straling, name1ijk............... '!
f) schoonmaakmiddelen, namelijk 'n
f) insecticiden/bestrijdingsmiddelen, namelijk............................................... 'D
g) andere stoíÍen, namelijk 'E

/2. Wat vooÍ eÍíect hadden de onderstaande veranderingen op uw klachten? méér

a) Had u als het koud was (stookseizoen). móér of minder klachten? rE
b) Als u óuiten op de compound verbleeí: méér of minder klachten? 'E
c) lndien u nieÍop de compound aanwezig was: méér of minder klachten? 'E
d) lndien u inspannende actiyiÍeiten uitvoerde: méér oÍ minder klachten? 'E
e) Als u zelÍ rookte oÍ in een rckeilge ruimÍewas: méér oÍ minder klachten? 

1E

Í) Aan het begin van uw uitzending: méér oÍ minder klachten dan aan einde? 
1E

zelÍde minder2E 3E

2E 3D
2[ 3E

'E 3D
2E 3!
2D 3D

weet niet/n.v.t.
oE

oE
ol
oE
o!
o!
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73. Bent u tijdens uw verblilÍ in Bosnie in contact gekomen met Íeken (kleine zwarte beestjes die zich vastzuigen aan de huid)?

Ll nee

'! t, b) Zo ja, kunt u een schatting maken van het aantal teken dat u op uw huid heeÍt gehad?

Aantal: naar schatting ongeveer l_ _l teten
c) Zo ja, is het voorgekomen dat een teek een grote rode vlek oÍ kring op uw huid heeÍt veroorzaakt rondom de beet?

'L_l nee
2tr 

1a E ongeveer l-l-l t<eer

"L-l weet ik niet

74. Kunt u aangeven ol tijdens uw uitzendingnaar Bosnië door uw (onderdeels)artséén oÍ meerdere van de volgende ziekten bij

u is vastgesteld? Door middel van een kruisje in het betreÍíende hokje kunt u aangeven oÍ deze ziekte bij u vastgestetd is.

Zo ja, wilt u dan daarnaast aangeven of u voor deze aandoeningen bent behandeld en of de aandoening over is gegaan?

15

Vastgesteld door arts? Behandeld?
nee ja nee ja

a) luchtweginÍectie, verkoudheid 'E 2E ,- 'E 2n

b) bronchitis, longontsteking, CARA 'D 'E * 'E 'E
c)darminÍectie '! 2! o* 'n 2a

d)diarree 'D 2! o* 'n 2E

e) tuberculose 'E '! o= 'E 2E

Í) worminÍectie 'C 2E n= 'E 2a

g) anders, nl.. . .... ....... 'E 2! * 'E 2O

Klachten over?
nee ja

'! 'E
'! 2E

'E 2a

'E 2D

'n 2E

'! 'a
'! 2E

75. Hieronder is eenaanlal gebeurtenissenweergegeven, die zich mogelijk hebben voorgedaan tijdens uw uitzending naar Bosnië.
Wilt u per gebeurtenis omcirkelen of u tijdens de uitzending deze gebeurtenis zelÍ heeft meegemaakt?

Als u de gebeurtenis wél heeft meegemaakt, wilt u dan tevens aangeven, door een kruisje te zetten, in welke mate de
desbetrefÍende gebeurtenis u aangreep èn in welke mate u zich bij die gebeurtenis bedreigd voelde?

Toelichtingscore: 1 =helemaalniet 2=nauwelilks 3=eenbeetje
Let op: Als u de gebeurtenis nieÍ heeÍt meegemaakt hoeít u de rest van de regel niet in te vullen

zo ta,

4=no§al 5=Z€èÍ

Gebeurtenis tijdens de uilzending meegemaakl? hoe aangriipend? 
,

a) Beschietingen (niet op uzelí gericht) 'D 2!* 1E 2[ 3E 4tr 5E

b) Onder schot gehouden, wapen op u geÍrcht 'E 2!r* 1[ 2E3E 4D 5tr

c) Gijzeling van collega's uit uw eenheid '! '[* ltr 2D 3E 4E s[

d)Aanblikvandodenen/oÍgewonden 'E 2n* 182!3E4E5E

e) Persoonlijk gevaar gelopen (oortogshandeling,bedreiging) 'E 2Eo* 
'E 

2E 3E oE 5E

í) AÍwijz ng door plaatselijke bevolking 'n 'Eo* 1E 2E 3E 4E sE

g) Het aanschouwen van menselijk leed 'n 2Er= 1tr 2E 3tr 4tr 5tr

i) Het idee dat de missie zinloos was geworden '! 2n* 
'E 'E 

3! oE 5E

76. Hoeaangrijpendheeltuuwsituatietijder.sdeuitzendingnaatBosniëinhetgeheelewaren'l
1E 

helemaal niet aangrijpend 2E 
nauwelijks "L-J een beetle

a! nogal 5! 
zeer

77 . Noe bedreigend heeÍl u uw situatie tijden s de uitzending naat Bosnië in het geheel eNarcn?
1E 

helemaal niet bedreigend 'Ll nauweliiks "Ll een beetle 'LJ nogal
uE 

zeer

78. Kuntuaangeveninhoeverreuzichtijdensdeuitzendingmachteloosvoelde?Bijvoorbeeldalsgevolgvanbedreiging,getuige
zijn van geweld en menselijk leed (gewonden, armoede, hongerende kinderen), terwijl u daar geen invloed op kon uitoefenen.1! 

helemaal niet machteloos 2fl nauwelijks 3E 
een beetje aE nogal t[ 

zee,

zo P'
hoe bedreigend?
niet zeet
lE2[3tr485!
1tr 2E 3D 4! s!
1tr2tr3E4[str
18283[4trs8
,E 2E 3E otr s!
1E2E3E4E5E

1!2838485!
1E 2E 3E 4tr sE
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Perlode na ult Bosnlë

79. Heeft u na de uitzending veranderingen bij uzelf opgemerkt?

80. Hoe beoordeelt u deze veranderingen?

81. Hebben andeÍen u attent gemaakt op veíanderingen biJ uzelÍ?

82. Hoeveel tijd had u nodig, na terugkomst van de uitzending, om de draad weer op te pakken?

1a 
ngg ega naar vraag 81

'a r^

1E 
vooral positieÍ

'Ll neutraal
3E vooral negatieÍ

'D nee

'! j.

1E 
minder dan 2 weken

'Ll 2-4 weken
3E 

1-3 maanden
aD 

3-6 maanden

"Ll meer dan 6 maanden

1D 
minder dan 2 weken

2! 
2-4 weken

"Ll 1-3 maanden
aE 

3-6 maanden
5E 

meer dan 6 maanden

rD 
1zee4 aangenaam

2E 
neutraal

3D 
1zee4 onaangenaam

a) ten aanzien van de thuissiÍuaÍie

b) ten aanzien van de werksituatie

83. Had u na thuiskomst moeite met:

a) Íunctioneren vanwege psychische klachten?

b) wennen aan het dagelijks leven

c) f unctioneren vanwege lichamelijke klachten

d) het vinden van werk

84. Hoe (on) aangenaam heeft u de periode kort na terugkeer ervaren?

85. Hoe kijkt u op uw uitzending naar Bosnië terug?

lk kiik ernaaÍ terug als:

a) een periode die mij niet meer bezig houdt

b) een periode waar ik met een goed gevoel op terug kijk

c) een periode die een zware belasting voor mijn thuiskont is geweest

d) een ervaring waardoor mijn zelÍvertrouwen is toegenomen

e) een ervaring die mij eerder slecht dan goed heeÍt gedaan

Í) een situatie waarin Delensie de zaken beter had moeten regelen

g) een periode waaraan ik goede vriendschappen heb oveígehouden

h) een ervaring die ik misschien nog niet helemaal heb verwerkt

i) iets dat ik ook andeÍen aanraad om te ondernemen

ia, veel ja, beetie nee,E 2O 3n
,E 2D o6
,E 2a 3!
,E 2E 3!

ia nee1E 2E

r! 2a
,D 2E

1E 2[

'n 2E

'E 2E

1! 2J
1! 2z
1E 2E

Buimte voot eventuele aoelichting:



Gezondheidsonderzoek UNPROFOR Centraal Bosnië

na ult Bosnië

Hieronder vindt u een overzicht van klachten en ervaringen die mensen kunnen hebben. ledereen kan dergelilke ervaringen hebben,

maar het is bekend dat een deel ervan ook voor kan komen bij mensen die in oorlogssituaties hebben gezeten.

Het gaat erom een indruk te krijgen van de mate waarin u deze klachten de aÍgelopen vier weken heeít gehad.

d

e

Í

Omschriiving van de klacht:

a lk had moeite mijn gevoelens te uiten

b ik probeerde gedachten aan vroegëre geheurtenissen teveÍmijden

>ln welke mate had u deze klachten
in de aÍgetopen vier wekèn?
€an tamelijk zeer
beetle veel yeel

2a 3D 'E
2n 3n nn

,a ,! o!

2! 3[ oEi

2E 3E o!

2n 3D 4[

,D 3E o!

,D 3n on

2E 3E oE

2E 3n ol

2a sD oE

2n 3E oD

2E 3[ oE

2n 3D 4n

,E 3E ,E

2n 3E oD

2a 3E 'E
2n t[ 4E

2o 3n o!

2D 3n .D

2D 3E oE

2E 3n nl

ik kon miJ van vroegere gebeurtenissen belangrijke aspecten niet meer herinneren 'E

ikwas pÍikkelbaar 'E
zaken die mij deden denken aan eerdere gebeurtenissen, riepen lichamelijke reacties oplI

ik had moeite met doorslapen

g ik had akelige dromen

h ik had mindeí belangstelling voor belangrijke activiteiten

i ik had terugkerende onaangename herinneringen

j ik had het gevoel alsoí gebeurtenissen uit hèt veílede* weeÍ plaatsvondën

k ik had het gevoel weinig toekomst te hebben

I ik had er moeite mee om me te concentÍeÍen

m ik was schrikachtig

n ik probeerde gev@lens over vÍoegeÍe gebeurtenissen te vermijden tE

o ik veÍmeed situaties die herinneringen aan vroegere gebeurtenissen kunnen oproepenlE

p ikhadwoede-uitbarstingen 'E

q ik had moeite met inslapen 'E

r ik handelde alsoÍ gebeuítenissen uit het verleden weer plaatsvonden tn

s ik voelde mij vervreemd van anderen

t ik was waakzaam

u ik had opdringerige, onaangename herinneringen

v ik voelde me los staan van anderen

geheel

niët

,E

1nU

tE

,E

1tr

,n

tn

,!

,n

,E

,D

,n

,!

rn

LET OP: De vragen op de volgende bladzijde gaan Alléén over gezondheidsproblemen die uzetf oÍ uw hulpverleners in

verband brengen met uw verblilÍ in Bosnië en dus niél over andere problemen oÍ klachten die u al had vóór uw vertrek.

lndlen u gééÍ1 gezondheld6klachten heeÍt dle u (mogeluk) ln verband brengt mel uw verblllÍ ln Bosníé r§ naar vraag 88.
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Gezondheidsklachten ln relatie tot Bosnlë

86. a) HeeÍt u de laatste tijd lichamelijke klachten die u in verband brengt met uw uitzending naar Bosnië?
rD helemaal niet 2E een beetje 3! tamelijk veel aE 

heel veel 5E wel klachten, maar andere oorzaak

b)Heeft u delaatstelijdpsychischeklachtendieuverbandbÍengtmetuwuitzendingnaarBosniè?

'[ helemaal niet 'z! een beetje 3D tamelijk veel 4[ 
heel veel 5E wel klachten, maar andere oorzaak

c) Kunt u de klachten/gezondheidsproblemen beschrijven, waaNan u de laatste Í,/d heÍ mees, last heeft?

r)

3)

d) Hoe vaakheetl u ongeveer last van deze gezondheidsproblemen?
1! dagelijks '?E 3-6 x per week 3E 

1 -2 x per week oD 
1 -3 x per maand sE minder vaak

e) ln hoeverre belemmeren deze gezondheidsklachten u in uw normale Íunctioneren? (hoeveel last heelt u ervanl)
r! niet 2E nauwelijks 3E enigszins a! vrij erg s! heel erg

Í) Hoe vaak bent u voor hiervoor bij onderstaande hulpverleners geweest in de gehele peilode sinds uw tetugkeer uit Bosni&

'1) huisarts of militair (onderdeels) arts................... ........Totaal aantal keer: ongeveer l_l_l ieer

. 2) medisch specialist(en), te weten.............., ïotaal aantal keer: ongeveer l_l_l keer

3) belangrijkste overige hulpverlener, namelijk Totaal aantal keer: ongeveer l-l-l keer

g) Hoe zijn uw klachten vanaí uw teÍugkeeÍ uit Bosnië tot nu toe veranderd? 1E 
sterk verminderd

2E 
iets verminderd

3n 
ongeveer hetzelÍde gebleven

l-.'Ll tets verergerd
5E 

sterk verergerd
6D 

de klachten wisselen sterk in ernst

h) Wanneer had u voot het eersÍ het idee dat er wellicht een relatie zou lfl 
toen ik nog in Bosniè zat

kunnen bestaan tussen uw gezondheidsklachten en uw verblijí in Bosnië? 'E vlak na mijn terugkeer uit Bosnië
3ftngeveer 

een;aar na mijn terugkeer uit Bosniè
aE 

na de publiciteit begin 1997

i) Waarcn denn u dat er een Íelatie bestaat tussen uw klachten en uw verblijf in Bosnië? Geef een duidelijke toelichting, s.v.p.!

l) Wat is volgens uw hulpverlene(s) de oorzaak van uw gezondheidsklachten? Graag zo speciÍiek mogelijk omschrijven!
'! 

oorzaak klachten ligt wel in Bosnië: Toelichting:

2E 
oorzaak klachten ligt niet in Bosnië: Toelichting:

3E 
oorzaak klachten is onbekend: Toelichting:

tE geenhulpverlenergeraadpleegd Toelichting:
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87. Hoeveel begrip heeÍt u in het algemeen in uw omgeving ondervonden voor uw klachten? Zet een kruis in het hokje van uw voorkeur.

0ndervinden van begrip

voor gezondheidsklachten:

l.veel
begrip

2,wel wat

begrip

3.weinig

begrip

4. (bijna)

geen begrip

5. is niet op

de hoogte

6. niet van

toepassing

a) van miin partner

b) van mijn famjlie

c) van DeÍensie

d) rn miln huidige werkomgeving

e) van mijn huisarls

Í) van miln vrienden

88. De onderstaande vraag over contact met huisarts en ziekenhuis heeft u eerder ingevuld voor de afgelopen 12 maanden.
Kunt u zich nog herinneren ol u in de eerste 12 maanden direcl na uw terugkomsÍ uiÍ Eosnré onder behandeling bent geweest

bij de volgende personen/instellingen? Zo ja, kunt u daarachter aangeven of dit te maken had met uw verblijÍ in Bosnie?

relatie met Bosnië?
nee ja nee ia weet nietBenUheeÍt u in de eersle 12 maanden na uw lerugkomsl:

.....opgenomen geweest in het Centraal Militair Hospitaal?

.....onder behandeling geweest van een militair specialist?

.....conlact gehad met uw militaire huisarts (onderdeelsarts)?

.....contact gehad met de Arbodienst KUKLu?

....,contact gehad met de AÍdeling lndividuele Hulpverlening KL

oÍ de aídeling gedragswetenschappen DPKLu?

...,.opgenomen geweest in een (burger-)ziekenhuis?

.....onder behandeling geweest van een (burger-)specialist?

,.,.,contact gehad met uw (burger-)huisarts (voor uzelí)?

.....contact gehad met uw bedrijÍsarts?

,D
,E
,E
,!

,E

,E
,E
,E
1E

2z 3n
2E 3D

2z 3!
2E 3E

2a
2!
2!
2E

,*,D
*'E
G1E
o-'E

2a o§1! 2D 3D

2a €1n 2a 3[
2E !§,fl 2E 3E

'E o='! 2! 3n
2a o*'E 21 3tr
2! *'E 'D 3E
2! *,E 2a 3E

.....bi1 een psycholoog, lherapeut oÍ maatschappelijk werk oÍ RIAGG geweest?18

.,...onder behandeling geweest van een alternatieve genezer?

h) HeeÍt u Deíensie uit uzelÍ op de hoogte gesteld van uw klachten?

i) Zo nee, waarom heeÍt u Defensie hierover niet ingelicht?

Geef uw belangrijkste reden aan.

'E nee
2tr ja, namelijk in 19 l_l_l
1E 

omdat ik niet meer bij DeÍensie werk
2D 

weinig vertrouwen in Defensie wat dit betreÍt
3D 

ik zag eerst geen verband met Bosnië
oE 

ik wist niet waar ik bij Deíensie terecht kon
5E 

anders, namelijk .

,n

89, Heeít u over het algemeen vertrouwen inde medische nazorydie DeÍensie u kan bieden? 'E veel vertrouwen

Ruimte voor toelichting: 2E enig vertrouwen
3E weinig vertrouwen
aE geen vertrouwen
s! weet nieUn.v.t.

Heeft u over het algemeen vertrouwen in de psychosociale zorg die Defensie u kan bieden? rI veel vertrouwen

Ruinte voor toelichtinq. 2D 
enig vertrouwen

3n weinig vertrouwen
tD geen vertrouwen
5E weet nieUn.v.t.
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Enkele af§luttende

91. Begin dit jaar is er (landelijke) publiciteit geweest over Lukavac als standplaats voor Nederlandse militairen.

Kunt u aangeven via welke media u inÍormatie hebt gekregen over Lukavac? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

'Ll televisie

'Ll kÍant
3! 

militaire vakbond
aD 

andere wijze, namelijk .

utr 
heb ik niet opgemerkt ega naar vraag g3

92. Wat was uw reactie op deze berichten in de media? 'tr ik heb er niet veel aandacht aan geschonken

Let op: u kunt meederc antwootden aankruisen! 2D 
ik was geschrokken over de berichten

3! 
de berichten lijken me overdreven

4E 
de berichten bevestigen hetgeen ik al dacht

sE 
iets anders, namelijk .

93. Wat is de hoogste opleiding die u hebt aÍgerond (dus waarvan u het eindexamen hebt gehaald)?

Kunt u daarnaast aangeven met welk type opleiding u eventueel op dit moment nog bezig bent?

Algerond Meebezig

lagere school 'E
lager beroepsonderwijs/vbo 2E 2a

mavo, (m)ulo, mms, 3 jaar hbs 3E 3!
middelbaar beÍoepsonderwijs oE oE

havo, vwo, hbs, gymnasium 5E 5E

hogeÍ beroepsonderuijs (0.a. KMA) 6E 6!
universitaire opleiding '! 'E
anders, n1............. ................................ 

8n 8E

94. Wat is uw huidige arbeidssituatie?

'! beroeps bepaalde tijd (Defensie, BBT) sEarbeidsongeschiK, 
invaliditeitspensioen

2! 
beroeps onbepaalde tijd (DeÍensie, BOT) 6E 

studerend
3C 

betaalde baan buiten DeÍensie 7E 
met pensioen/VUT/FLO

aE werkzoekend 8E anders, namelijk .

95. Hoeveel uur per week werK u in een betaalde baan? l_l_l uur per week

96. Hoe zou u uw fiuídígedagelijkse werkzaamheden omschrijven? ja, zeer beetje nauwelijks niet

a) Mijn werk is lichamelijk inspannend 'E 2D 3E oE

b) Mijn werk is geestelijk inspannend rE 2D 3n oE

97. Hoe lang bent u ongeveer bezig geweest met het invullen van deze vragenlijst? ............... minuten

98. KuntumeteencijÍervanl-l0uwmeninggevenoverdezinvanditondeÍzoek?ZeleenkruisdoorhetcijÍervanuwkeuze:

Zinvolheidvanditonderzoek (1=helemaalniet;10=heelerg) CI @ @ @ @ @ @ @ @ @

Toelichtinglsuggesties/opnerkingen: . . . .

Dit is het einde van de vragenliist. Harteliik dank voor uw medewerking aan het onderzoek!

We willen u verzoeken om de vragenlilst in de bijgevoegde grote enveloppe te stoppen

en hem direct te versturen aan TNO Preventie en Gezondheid: de porto is al betaald.
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lnleiding

ln dit overzicht wordt verslag gedaan van de resultaten van een medisch
onderzoek dat is uitgevoerd bij een gedeelte van de militairen die in de periode
199411995 zijn uitgezonden naar Bosnië in het kader van de UNPROFOR-
operatie. ln de periode van'1994-1995 zijn ruim 1200 militairen tijdens hun
uitzending naar Bosnië gelegerd geweest in Lukavac. Zij zijn daar gehuisvest
geweest op een terrein van een oude cokesfabriek. Ruim een jaar na terugkeer
uit Lukavac werd er door een aantal van hen gezondheidsklachten gemeld die
mogelijk verband houden met blootstelling aan milieuverontreiniging tijdens hun
verblijf in Lukavac. Door DeÍensie werd in 1994/1995 een oriënterend onderzoek
uitgevoerd naar mogelijke blootstelling aan milieuverontreiniging op de
compound. Daarbij werden toen geen aanwijzingen gevonden voor mogelijk
risico voor de gezondheid.

Na kamervragen op geleide van enkele publicaties in januari 1997 heeÍt de
Koninklijke Landmacht op verzoek van de staatssecretaris van Defensie in het
voorjaar van 1997 een schriftelijke inventarisatie gehouden onder alle Lukavac-
gangers. De respons op deze korte enquète die in het voorjaar van 1997 aan alle
Lukavac-gangers is gestuurd lag rond de B0%. Op dat moment gaÍ 35"/" van de
respondenten aan gezondheidsklachten te hebben die zij mogelijk in verband
brachten met het verblijf in Lukavac.

Naar aanleiding van de resultaten van deze inventarisatie kreeg TNO Preventie
en Gezondheid (TNO-PG) medio 1997 de opdracht verstrekt om een nader
vragenlijstonderzoek uit te voeren naar de gezondheidssituatie van de groep
beroepsmilitairen en dienstplichtigen die uitgezonden zijn geweest naar Lukavac
en een eventuele vergelijkingsgroep. De Arbodienst van de Koninklijke
Landmacht kreeg de opdracht om een medisch onderzoek uit te voeren onder
de groep van (ex-)militairen met gezondheidsklachten, om de zorgverlening aan
deze groep te kunnen optimaliseren. Aan TNO-PG is in dit kader verzocht om ten
behoeve van standaardisatie een protocol voor het medisch onderzoek op te
stellen en een verslag op groepsniveau uit te brengen van de bevindingen van
het medisch onderzoek.

ln het eerste deel van dit rapport is ingegaan op de bevindingen van het
grootschalig vragenlijstonderzoek onder mensen die in de periode 1994-1995
uitgezonden zijn geweest naar Lukavac en andere locaties in Bosnië in het kader
van de UNPROFOR vredesoperatie. ln het hierna volgende tweede deelvan de
rapportage wordt ingegaan op de bevindingen van een aanvullend medisch
onderzoek, waaraan ruim 200 personen hebben deelgenomen.
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LEESWIJZER

Hoofdstukindeling
ln hoofdstuk 2 van deze bijlage wordt nader ingegaan op de doel- en

vraagstellingen van het medisch onderzoek, waarna in hoofdstuk 3 de werkwijze
wordt beschreven.
Hoofdstuk 4 bevat resultaten over de kenmerken van de deelnemers aan het

medisch onderzoek en hooÍdstuk 5 een overzicht van de belangrijkste
bevindingen van het onderzoek. Uitgangspunt bij de bespreking zijn steeds de

door de deelnemers gemelde gezondheidsproblemen, die door hen in relatie z[n
gebracht met het verblijÍ in Bosnië. lndien de bedrijÍsarts daartoe op basis van
het eenmalige consult is staat was, werden door hem op basis van alle
bevindingen een oÍ meerdere (waarschijnlijkheids)diagnoses gesteld.
ln hooÍdstuk 6 wordt besproken welk beroep de deelnemers aan het medisch
onderzoek in de periode tot het medisch onderzoek hebben gedaan op medische
en psychosociale hulpverlening. Tevens wordt weergegeven welk aanvullend
onderzoek en welke behandeling en verdere zorg de bij het onderzoek betrokken
artsen zinvol achten in het kader van een optimale begeleiding van de

deelnemers aan het onderzoek.
Een beschouwing van de resultaten van het medisch onderzoek is geïntegreerd

met de beschouwing van de resultaten van het vragenlijstonderzoek. Deze

integratie is niet te vinden in deze bijlage, wel in hooÍdstuk .. [aanvullen] van de

hoofdtekst van het rapport.

Militairen
De omschrijving militair in de onderzoeksrapportage heeft, tenzij dat expliciet
wordt vermeld, betrekking op de situatie ten tijde van uitzending naar Bosnië. Ten
tijde van uitvoering van het medisch onderzoek bestond de onderzoeksgroep nog

slechts vooÍ een gedeelte uit (beroeps)militairen. Naar Bosnië waren immers ook
veel dienstplichtigen uitgezonden en ook een deel van de toenmalige
beroepsmilitairen (met name de Beroeps Bepaalde Tijd) is inmiddels niet meer
bij DeÍensie werkzaam.

Setecte groep
Het medisch onderzoek werd uitgevoerd bij een zeer selecte groep. Daarom is

ervan afgezien om een uitgebreide epidemiologische beschouwing te geven over
de uitkomsten. Deze zijn immers per definitie nier representatief voor de gehele
Lukavac-populatie, maar alleen voor de groep die gezondheidsklachten had en
gebruik maakte van het aanbod van DeÍensie. Voor een juist perspectief op de
bevindingen uit het medisch onderzoek wordt venruezen naat de rapportage over
het vragenlijstonderzoek. ln die rapportage wordt nader ingegaan op de

mogelijke samenhang van gezondheidsproblemen met het verblijf in Lukavac.



Biilaqe lll: lndividueelMedisch Onderzoek -3-

2 Doelstelling & vraagstellingen

Doelstelling medisch onderzoek
Het medisch onderzoek had tot doel het bepalen van de huidige zorgbehoefte bij
de mensen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het medisch
onderzoek, om waar nodig aanvullende zorg te kunnen (laten) verlenen.
Het medisch onderzoek was primair gericht op een optimalisering van de zorg
voor individuele (ex)militairen, voor zover de huidige zorg nog niet optimaal is.
Deze rapportage op groepsniveau is bedoeld om nader inzicht te geven in de
aard en omvang van de gezondheidsproblemen van de betrokken (ex-)militairen,
in aanvulling op de epidemiologische bevindingen uit het vragenlijstonderzoek.

Doelstelling Medisch onderzoek
De doelstelling van het medisch onderzoek was het onderzoeken en
onderbrengen van de huidige zorgbehoefte met behulp van een medisch
onderzoek en een vragenlijstonderzoek, ten behoeve van de optimalisatie van de
(medische)zorg aan de betrokken (ex-) militairen.

Vraagstellingen
Binnen de vraagstellingen ten aanzien van het aanvullende individuele medisch
onderzoek kunnen twee aspecten worden onderscheiden:

A. Bevindingen uit het medisch onderzoek
o Wat zijn de uitkomsten van het algemene medisch onderzoek bij de militairen

die momenteel nog gezondheidsklachten hebben die door henzelf in verband
worden gebracht met het verblijf in Lukavac?

B. Zorgbehoefte
o Welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoekgroep tot dusver

feitelijk ontvangen?
t Aan welke medische en psychosociale zorg heeft de onderzoeksgroep

momenteel behoefte?
t Welke zorg en eventueel benodigd aanvullend diagnostisch onderzoek of

behandeling kan door de Koninklijke Landmacht zinvol worden aangeboden
aan de militairen en veteranen die momenteel nog gezondheidsproblemen
hebben?

s Hoe kan deze zorg het best worden ondergebracht bij (militaire of burger-)
hulpverlening?

Een deel van bovenstaande vraagstellingen is op individueel niveau, in het
contact tussen bedrijfsarts en betrokken (ex-) Lukavac-militair beantwoord.



-4- Biilaoe lll: lndividueel Medisch Onderzoek



Biilage lll: lndividueelMedisch Onderzoek -5-

3 Methode en werkwijze medisch onderzoek

Het medisch onderzoek heeft plaatsgevonden in een individuele, zorggerichte
setting bij een specifiek deelvan de (voormalig) militairen uit de Lukavac-groep.
Het onderzoek diende ertoe om de gezondheidstoestand van de deelnemers te
objectiveren en inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van de
gezondheidsklachten. lndien daartoe aanleiding bestond, is aanvullend
onderzoek verricht of volgde doorverwijzing naar specialisten oÍ andere
hulpverleners binnen of buiten de Defensie-organisatie.
ln de volgende paragraaf wordt allereerst de doelgroep van het medisch
onderzoek nader omschreven (§3.1). ln paragraaf 3.2 wordt een overzicht
gegeven van de opzet van het medisch onderzoek. Vervolgens wordt
aangegeven welke instellingen en personen betrokken zijn geweest bij de
voorbereiding, uitvoering en rapportage van de bevindingen van het medisch
onderzoek (§3.3).Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 aangegeven op welke wijze
de gegevens uit het medisch onderzoek zijn overgedragen aan TNO-PG ten
behoeve van de rappodage.

3.1 Doelgroep medisch onderzoek

Defensie bood een aanvullend medisch onderzoek aan aan alle mensen die in
de periode 1994-1995 in Lukavac (Bosnië) gestationeerd zijn geweest, ongeacht
de duur van het verblijf. Als voorwaarde voor deelname werd daarbij alleen
gesteld dat eind 1997 sprake was van gezondheidsklachten die door
betrokkenen zelÍ in verband werden gebracht met het verblijf in Bosnië. Er was
dus geen sprake van een strak omschreven toelatingscriterium voor het medisch
onderzoek.

3.2 De opzet van het medisch onderzoek

Het medisch onderzoek van de militairen uit de Lukavac-groep met
gezondheidsklachten, in het vervolg aangeduid met "Medisch Onderzoek
Lukavac", bestond uit drie onderdelen, te weten:
1 ) anamnese, inclusieÍ vragenlijst;
2) lichamelijk onderzoek;
3) aanvullend onderzoek (waaronder laboratoriumonderzoek).

De inhoud van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is gedeeltelijk afgeleid
van de protocollen voor keuringen van de Gezondheidszorgdienst van de
Koninklijke Landmacht (GZDKL). ln een opgesteld registratieformulier, de
zogenaamde'Standaard anamnese, lichamelijk onderzoek en biometrie', werd
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aangegeven welke onderdelen standaard moesten worden uitgevoerd.
Alle onderdelen van het medisch onderzoek zijn in detail vastgelegd in het
'Protocol Medisch Onderzoek Lukavac' (Reijneveld et al, 1997).
Hieronder worden de hoofdonderdelen van het protocol nader toegelicht.

Ad 1) Anamnese en vragenlijst
De kern van het medisch onderzoek bestond uit een uitgebreide, gestructureerde
anamnese en lichamelijk onderzoek. De reden daarvoor was dat er sprake was
van een nogal gevarieerd klachtenpatroon. Tevens bestond er op het moment
dat het medisch onderzoek werd uitgevoerd nog een aantal onzekerheden ten

aanzien van mogelijke expositie tijdens het verblijf in Bosnië. Bij klachten op het

terrein van een specifiek orgaansysteem werd hier dieper op ingegaan op basis
van een eveneens voorgestructureerde tractus-anamnese. Dit betroÍ met name
de orgaansystemen waarover regelmatig klachten werden gerapporteerd in het

vragenlijstonderzoek, zoals: luchtwegen, maagdarmstelsel, huid en zenuwstelsel.

Ook kon een aanvullende anamnese worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in

mogelijke psychische problematiek.
Tenslotte werd inÍormatie ingewonnen over de vaccinatiestatus van de
deelnemers.

Voorafgaand aan het contact met de bedrijfsarts vulde elke deelnemer een kofte
vragenlijst in, waarin wordt ingegaan op de huidige gezondheidstoestand van
betrokkene. Bij klachten aan het bewegingsapparaat werd een specifieke
vragenlijst ingevuld, die onderdeel uitmaakt van het reguliere
arbeidsgezondheidkundig onderzoek van de KL. Tevens werd een vragenlijst
over neurologische klachten ingevuld, de zogenaamde NSC-60.
De Neurological Symptom Checklist (NSC-60 vragenlijst) is gericht op de
evaluatie van de Íuncties van het centraalzenuwstelsel die relatief gevoelig zijn

voor neurotoxische stoffen. Deze vragenlijsten werden vervolgens door de Divisie
Toxicologie van TNO Voeding geanalyseerd. Daarbij werden scores berekend
over de volgende clusters uit de NSC-60 vragenlijst: geheugenproblemen,
borstklachten, evenwichtsstoornissen, slaapstoornissen, combinatie-cluster
neurasthene klachten, stemmingsveranderingen, sensorische en motorische
klachten, overige lichamelijke klachten en vermoeidheid.

Ad 2) Lichameliik onderzoek
ln het protocol werd vastgelegd dat van alle deelnemers tevens een aantal
biometrische bepalingen (lengte, gewicht en bloeddruk) werd verricht. lndien bij

de antwoorden op de vragenlijsten en anamnese of bij het algemeen lichamelijk
onderzoek afwijkingen of problemen werden aangetroÍÍen, werd tevens een

specieel lichamelijk onderzoek met bijbehorende anamnese uitgevoerd van het
betreffende orgaansysteem.
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Ad 3) Aanvullend onderzoek
Het aanvullend onderzoek bestond uit een longfunctieonderzoek en een
laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. De verzamelde bloed- en
urinemonsters werden op de dag van afname volgens gestandaardiseerde
voorschriften vervoerd naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, waar ze
werden geanalyseerd.

De longfuncÍíe is tijdens het medisch onderzoek bepaald met behulp van een
longÍunctieonderzoek (spirometrie). Geregistreerd zijn daarbij de parameters
Vitale Capaciteit (VC), Forced Expiratory Volume (FEV1), het quotiënt van beide
waarden (FEV1I/C) en de Peak Flow (PEF). Ook is een inspiratoire bepaling
(FIVC) uitgevoerd. Daarnaast zijn de normaalwaarden voor de persoon
geregistreerd (op basis van lengte, leeftijd, geslacht en etniciteit), zodat
gestandaardiseerde longfunctiewaarden konden worden berekend. Een deel van
de deelnemers aan het medisch onderzoek heeft tevens deelgenomen aan een
aanvullend longfunctieonderzoek op het CMH.

Het bloedonderzoekbetrof een hematologisch en klinisch-chemisch onderzoek,
waarbij de volgende bepalingen werden uitgevoerd:
Hematologie: hemoglobine (Hb), hematocriet (Ht), bezinking (BSE), leukocyten
met differentiatie, trombocycten en eosinoÍiele leukocyten totaal.
Bloedchemie: bepaling van leverfunctie (ALAT, ASAT, AF en . GT) en van
nierf unctie (ureum en creatinine).
Daarnaast is bloed aÍgenomen om met het daarvan bewaarde serum eventuele
aanvullende bepalingen te kunnen uitvoeren bij aÍwijkingen (spijt-serum).
ln gevalvan luchtwegklachten wijzend op astma, bevindingen bij het lichamelijk
onderzoek met een mogelijk allergische achtergrond oÍ een afwijkende
longfunctietest (FEV1A/C <75o/") is tevens bloed (één stolbuis) aÍgenomen voor
een allergie-onderzoek met behulp van de Phadiatoptest.

Urine voor laboratorium-onderzoek werd vooraÍgaand aan het medisch
onderzoek ingeleverd bij de assistent(e). De urine is standaard onderzocht op
leucocyten, zuurgraad (pH), eiwit, glucose, ketonen en bloed in de urine. Bij
aÍwijkingen is door het laboratorium ook een sediment-analyse uitgevoerd.

Elke deelnemer aan het onderzoek werd eveneens verzocht om ontlasting in te
leveren, zodal deze kon worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van
darmparasieten. De faeces-monsters zijn verstuurd naar het Academisch
Medisch Centrum, waarna de monsters zijn onderzocht op parasieten met behulp
van de SAF-test.
Voor een nadere omschrijving van de inhoud en methodiek van het medisch
onderzoek wordt verwezen naar hel 'Protocol Medisch Onderzoek Lukavac'
(Reijneveld et al, 1997).
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Terugkoppeling uitslag onderzoek en nazorg
Nadat de resultaten van het onderzoek en de laboratoriumuitslagen bekend
waren heeÍt er nogmaals (mondeling oÍ telefonisch) contact plaatsgevonden
tussen de bedrijÍsarts en de betrokkene, waarin de resultaten van het onderzoek
zijn besproken. Op geleide van de uitkomsten is betrokkene vervolgens, indien
daartoe aanleiding was, doorverwezen voor nader onderzoek, behandeling of
begeleiding. Deze venruijzing vond plaats via de huisarts of de militair arts van de
deelnemers aan het huidige onderzoek.

3.3 Uitvoering, advisering en coördinatie

Bij het medisch onderzoek zijn verschillende instellingen en personen betrokken
geweest. Dit betrof de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht, een groep van
externe deskundigen, de begeleidingscommissie van het gehele Lukavac-
onderzoek (BCOLK) en TNO-PG. Hieronder wordt beschreven welke bijdrage
diverse personen en instellingen hebben geleverd aan de verschillende aspecten
van het uitgevoerde medisch onderzoek.

Arbodienst van de Koninklijke Landmacht
De Arbodienst van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk geweest voor
de uitvoering van het medisch onderzoek bij de doelgroep, het inventariseren van
de zorgbehoefte bij deze groep en het in samenspraak met betrokkenen, zo
nodig na overleg met oÍ consultatie van specialisten, onderbrengen van
eventuele verdere (na)zorg bij de daartoe aangewezen hulpverleners binnen of
buiten Defensie. Om de reistijd van de betrokken (ex-)militairen zoveel mogelijk
te beperken, zijn de onderzoeken uitgevoerd bij vier bedrijfsgeneeskundige
groepen van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht, met als
standplaatsen: Assen, Amersfoort, Breda en Den Haag.
ln totaal werden 13 artsen van de 4 bedrijÍsgeneeskundige groepen belast met
de uitvoering van het medisch onderzoek, met ondersteuning van een team van
specialisten. De coördinatie van het medisch onderzoek was in handen van lkol-
al1s J.H.G. Lankhorst, arbeids- en bedrijÍsgeneeskundige van de Arbodienst KL.
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Externe deskundigen
Het protocolvoor het medisch onderzoek is opgesteld in overleg met een groep
specialisten op diverse relevante medische en psychosociale vakgebieden. Deze
specialisten konden desgewenst tevens door de uitvoerende bedrijfsartsen
worden geconsulteerd in zogenaamde casuïstiek-besprekingen, om de
specifieke problematiek van sommige deelnemers nader te bespreken. Een
dergelijke bespreking vond alleen plaats met instemming van de betrokken
deelnemer aan het medisch onderzoek.

Een deelvan de geraadpleegde specialisten is tevens betrokken geweest bij de
uitvoering van het aanvullend onderzoek, het opstellen van een behandelplan
en/of de analyse van de onderzoeksresultaten op hun vakgebied.
De geraadpleegde externe deskundigen met hun expertise-terrein zijn:
Dr. F.G.J. Cobelens (AMC, lnfectieziekten & Epidemiologie)
Dr. T. van Gool (AMC, Parasitologie)
Dr. P.P.A.M. van Thiel (AMC, lnfectieziekten)
Drs. J. Knoester (AÍdeling lndividuele Hulpverlening KL, Psychologie)
Dr. W.S. de Loos (AZUICMH, lnterne geneeskunde, Psycho{raumatologie)
Prof.Dr. T.J.F. Savelkoul (AZUIRlVM, Toxicologie)
Dr. A.P. Sips (CMH, Longziekten)

TNO Preventie en Gezondheid
TNO-PG is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het protocol voor het
medisch onderzoek, de bewaking van de kwaliteit van het medisch onderzoek en
voor de verslaglegging op groepsniveau over de bevindingen uit het medisch
onderzoek.

Begeleidingscommissie Lukavac onderzoek
Het medisch onderzoek werd in zijn geheel, net als het vragenlijstonderzoek,
begeleid door een begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is door
de Staatssecretaris van Defensie ingesteld onder de naam
Begeleidingscommissie Onderzoek Lukavac Klachten (BCOLK). Voor een
overzicht van de mensen die in deze begeleidingscommissie hebben
geparticipeerd wordt verwezen naar de inleiding van de rapportage.
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3.4 Registratie, bewerking en rapportage

ln deze paragraaf wordt aangegeven hoe de informatie uit het medisch

onderzoek is vastgelegd, hoe de gegevensoverdracht naar TNO-PG heeft
plaatsgevonden en op welke wiize deze gegevens zijn verwerkt ten behoeve van

de rapportage op groepsniveau.

Registratie van gegevens
Aan alle deelnemers is toestemming gevraagd om de uitkomsten uit het medisch

onderzoek beschikbaar te stellen aan TNO-PG, ten behoeve van de rapportage

van de bevindingen op groepsniveau. Zoals eerder besproken hebben de

deelnemers aan het medisch onderzoek een aantalvragenlijsten ingevuld. Ook

de bevindingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek werden ingevuld

op een uitgebreid registratieformulier. De resultaten van het aanvullend
onderzoek werden afzonderlijk geregistreerd op uitslagenformulieren. Enkele
maanden na afloop van het medisch onderzoek werd door de bedrijfsartsen nog

een aanvullend formulier ingevuld over het nazorgtraject.
Alle inÍormatie die de bedrijfsartsen nodig hadden voor het medisch onderzoek
en het stellen van een mogelijke diagnose is daarom door henzelf verkregen via

anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en een door de

deelnemer aan het medisch onderzoek ingevulde vragenlijst. Aan iedereen die
heeft deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek is vertrouwelijkheid van de

persoonlijke gegevens toegezegd, zodat de informatie uit de vragenlijsten
behorend bij de gezondheidsenquète niet beschikbaar was voor het medisch

onderzoek. Om die reden werd een aanvullende vragenlijst opgesteld ten

behoeve van de beoordeling door de bedrijÍsarts. Ook kon de bedrijÍsarts, indien

deze dit gezien het klachtenpatroon wenselijk achtte, inÍormatie inwinnen bij de

huisarts oÍ militair arts van betrokkene over eerder uitgevoerd medisch

onderzoek bij de betrokken militair. Deze inÍormatie werd echter alleen
ingewonnen indien de deelnemer aan het onderzoek hier toestemming voor

verleende.
Na afronding van het medisch onderzoek werden de bevindingen van het

medisch onderzoek aan TNO-PG ter beschikking gesteld met weglating van de

naam en adres van de persoon, maar wel voorzien van de onderzoekscode van

de persoon. Ook hiervoor werd toestemming gevraagd aan de betrokken
(voormalig) militairen. Op deze manier werd het mogelijk om de bevindingen van

het medisch onderzoek te vergelijken met de bevindingen uit het

vragenlijstonderzoek, waaraan een veel grotere en bovendien meer

representatieve groep (ex-)militairen heeft deelgenomen.

Bewerking gegevens
De resultaten van het medisch onderzoek en de daarbij behorende bepalingen
zijn door TNO-PG venrverkt tot deze rapponage. De invoer van de gegevens vond
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uit oogpunt van privacy en uniformiteit eveneens plaats bij TNO-PG. Alle door
betrokkenen vermelde klachten, evenals de door de artsen gestelde diagnosen,
zijn gecodeerd met behulp van de lnternational ClassiÍication of Primary Care,
waarbij de Nederlandse vertaling is gehanteerd (De Kanter et al, 1989). Deze
ICPC is aÍgestemd op de lnternational Classification of Health Problems in

Primary Care (ICHPPC-2) en de lnternational Classification of Disease (lCD-g).
De ICPC heeft als voordeel dat zowel op klacht- en symptoomniveau (perspectief
van de patiënt) als op diagnostisch niveau (perspectieÍ van de behandelend arts)
kan worden geclassificeerd. De bewerking van de gegevens aÍkomstig uit het
medisch onderzoek vond plaats met behulp van het statistisch pakket SPSS voor
Windows (versie 8.0). Een deel van de specialisten die als adviseur betrokken
waren bij het opstellen van het protocol van het medisch onderzoek, heeft tevens
een bijdrage geleverd aan de analyse of verslaglegging van de bevindingen.
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4 Respons en achtergrondkenmerken

4.1 Aantal deelnemers medisch onderzoek

Alle deelnemers aan het vragenlijstonderzoek werden in de gelegenheid gesteld
eveneens deel te nemen aan een aanvullend medisch onderzoek, indien werd
voldaan aan beide onderstaande criteria:
1) betrokkene heeÍt voor minstens een gedeelte van de uitgezonden tijd

verbleven op de compound van Lukavac, ongeacht de duur van het verblijÍ;
2) betrokkene heeft eind 1997 (nog steeds) gezondheidsklachten die worden

toegeschreven aan het verblijÍ in Bosnië.

ln eerste instantie gaven 256 personen te kennen dat zij deel wilden nemen aan
het medisch onderzoek. Deze personen hebben allen een uitnodiging voor
deelname gekregen. Uiteindelijk heeft bijna 80% van deze groep (202 personen)
feitelijk deelgenomen aan het medisch onderzoek. Ten behoeve van de
rapportage over het medisch onderzoek heeft TNO-PG 201 medische dossiers
ontvangen van de vier bedrijÍsgeneeskundige groepen die de uitvoering van het
medisch onderzoek voor hun rekening hebben genomen. De bevindingen over
één persoon dle Íeitelijk niet in Lukavac gestationeerd is geweest zijn bij de
analyse buiten beschouwing gelaten, zodat de rapportage betrekking heeÍt op
200 personen. Hieronder staat de verdeling van de medische onderzoeken over
de vier Bedrijfsgeneeskundige groepen van de Arbodienst KL weergegeven;
Assen 46 personen (23"/")

Amersfoort 66 personen (33%)
Breda 45 personen (225%)
Den Haag 43 personen (21.5%)

4.2 Kenmerken deelnemers medisch onderzoek

De deelnemers aan het medisch onderzoek waren ten tijde van het onderzoek
gemiddeld 32 jaar oud. Er deden drie vrouwen mee aan het medisch onderzoek;
de overige deelnemers waren man. Ruim eenderde van de deelnemers was
gehuwd (35%), een ruime meerderheid was ongehuwd (62%) en een kleine
groep (3%) was gescheiden. Bijna veertig procent (39%) van de deelnemers aan
het medisch onderzoek werd als dienstplichtige uitgezonden geweest naar
Bosnië. Daarnaast werd 27"/" als beroepsmilitair voor bepaalde tijd (BBT)
uitgezonden en 34"/" als beroepsmilitair voor onbepaalde tijd (BOT).
De gemiddelde lengte van het verblijf in Lukavac bedroeg 4.8 maanden.
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4.3 Vergelijking met het vragenlijstonderzoek

Achtergrondkenmerken
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het medisch onderzoek verschilt
niet van die van de groep Lukavac-gangers die heeft deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. Ook het type dienstverband ten tijde van uitzending is
nagenoeg identiek aan de gehele (vragenlijst)populatie. Dit impliceert dat er bij
de aanmelding voor het medisch onderzoek geen selectie naar leeÍtijd oÍ
dienstverband is opgetreden.

Globale gezondheidsverschil len
De deelnemers aan het medisch onderzoek meldden het afgelopen jaar twee
keer zoveel gezondheidsklachten als de totale groep (ruim 6 versus bijna 3
gemiddeld, p<.001). Dit is conform verwachting aangezien militairen voor
deelname aan het medisch onderzoek gezondheidsklachten dienden te hebben
die zij in verband brachten met het verblijÍ in Bosnië.
Niet iedereen met een minder goede gezondheid nam overigens deel aan het
medisch onderzoek. Eenderde van alle Lukavac-gangers die een
antwoordformulier hebben geretourneerd gaf aan nog gezondheidsklachten te
hebben die zij in verband brengen met hun verblijf in Bosnië. Van deze groep
heeft zich in eerste instantie bijna tweederde (63%) aangemeld voor deelname
aan het medisch onderzoek. Uiteindelijk heeft echter slechts de helft van de
groep die aangaÍ nog klachten te hebben ook feitelijk deelgenomen aan het
medisch onderzoek. Ook bij het gebruik van een rapportcijfer als indicator voor
gezondheid levert een vergelijkbaar beeld op. Van alle Lukavac-gangers die in

de gezondheidsenquète hun eigen gezondheid beoordeelden met een cijfer
beneden de 7, heeÍt nagenoeg de helft (49ol.) ook feitelijk deelgenomen aan het
medisch onderzoek.

Verschillen in intensiteit van de klachten
De vraag doet zich voor oÍ de deelnemers aan het medisch ondeaoek even vaak
klachten hebben als de groep die ook klachten aangeeft, maar niet heeft
deelgenomen aan het medisch onderzoek. De deelnemers aan het medisch
onderzoek hebben gemiddeld iets vaker last van gezondheidsproblemen dan de
groep die ook klachten heeft, maar niet deel heeÍt genomen aan het aanvullende
medische onderzoek. Mel name dagelijkse klachten komen vaker voor in de
groep die deelheeÍt genomen aan het medisch onderzoek (41 versus 31%). Het
verschiltussen beide groepen als geheelis echter niet significant (p=.19;.
ln onderstaande grafiek worden de verschillen tussen beide groepen
weergegeven.
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Figuur 4.3.1 Regelmaat klachten naar deelname medisch onderzoek
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Verschillen in ernst van de klachten
Daarnaast is bekeken of er sprake is van verschillen in de ervaren ernsf van de
gezondheidsklachten. Dit staat grafisch weergegeven in figuur 4.3.2.

Figuur 3.3.2 Ernst van klachten naar participatie medisch onderzoek
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Zoals uit bovenstaande grafiek valt op te maken, zijn de deelnemers aan het
medisch onderzoek vaker van mening dal ze door hun gezondheid worden
belemmerd in hun functioneren dan de groep die wél klachten heeft, maar niet
heeft deelgenomen aan het medisch onderzoek. De ernst van de ervaren
gezondheidsklachten verschilt significant tussen beide groepen.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de deelnemers aan het medisch
onderzoek -conform het selectiecriterium- meer gezondheidsproblemen hebben
dan de gehele Lukavac-groep.
De deelnemers aan het medisch onderzoek ervaren hun eigen gezondheid eind
1997 daarom ook als minder goed dan de deelnemers aan het vragenlijst-
onderzoek. Ook de ervaren gezondheid in de periode tijdens en direct na
terugkeer uit Bosnië verschilt significant tussen beide groepen.
De ervaren gezondheid vóórvertrek verschilt echter niet tussen de deelnemers
aan het medisch onderzoek en de totale vragenlijstpopulatie.

4.4 Representativiteit uitkomsten medisch onderzoek

De consequentie van hetgeen in de vorige paragraaf is besproken, is dat de
bevindingen uit het medisch onderzoek per deÍinitie niet representatief zijn voor
de gehele Lukavac-groep. De rapportage over het vragenlijstonderzoek gaat
nader in op verschillen in gezondheid tussen een representatieve groep van
Lukavac-gangers en van militairen die naar andere plaatsen in Bosniè zijn
uitgezonden. Deze resultaten worden beschreven in de hoofdstekst van dit
rapport.

De uitkomsten uit het medisch onderzoek geven vanwege bovenstaande
redenen alleen een beeld van de subgroep die méér dan gemiddeld
gezo n d h ei ds p ro b I e m e n h eeft .

Op basis van hetgeen in de vorige paragraaf is besproken is deze subgroep
globaal als volgt samengesteld:
Tweederde van de groep Lukavac-gangers die heeÍt gereageerd op het verzoek
tot deelname aan het vragenlijstonderzoek heeft geen gezondheidsproblemen
die zij in verband brengen met het verblijÍ in Bosnië. Eenderde van de groep heeft
wel dergelijke gezondheidsproblemen. Van deze groep met klachten heeft de
helft deelgenomen aan zowel het medisch onderzoek als het
vragenlijstonderzoek. De andere helÍt heeft alleen deelgenomen aan het
vragenl ijstonderzoek.
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5 Resultaten Medisch Onderzoek

5.1 Inleiding

ln dit hooÍdstuk zijn de bevindingen van het medisch onderzoek op groepsniveau
beschreven.
ln §5.2 wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste gezondheids-
problemen, die de deelnemers relateren aan hun verblijÍ in Bosnië. Tevens wordt
een overzicht gegeven van de klachten die zij melden en van de ernst en
intensiteit daarvan. ln aanvulling daarop wordt aangegeven hoe vaak de
bedrijfsartsen aan de hand van speciële anamneseformulieren aanvullend
onderzoek hebben uitgevoerd.
Daarna worden in paragraaf §5.3-§5.14 de gerapporteerde gezondheids-
problemen per hoofdgroep besproken. Daarbij wordt tevens aandacht besteed
aan de diagnostiek en beoordeling door de bedrijfsartsen en het eventuele
aanvullende onderzoeken. Elke paragraaf is op dezelfde wijze opgebouwd.
Steeds wordt in de eerste subparagraaÍ kort weergegeven op welke
inÍormatiebronnen de bevindingen zijn gebaseerd. Vervolgens worden de
bevindingen uit het medisch onderzoek gerapporteerd. Tenslotte vindt een korte
bespreking van de bevindingen plaats. Daarbij wordt ingegaan op Íactoren die
- naar het oordeel van de betreffende arts - van invloed kunnen zijn geweest op
het ontstaan van het betreffende gezondheidsprobleem. Deze zijn steeds
onderscheiden in Íysieke belasting; milieufactoren; psychosociale Íactoren, zowel
gedurende het verblijf in Bosnië als daarbuiten (werk- oÍ persoonlijke
omstandigheden); leefstijlfactoren (o.a. voeding en rookgedrag); en aanleg
(waaronder atopische constitutie). Aangezien deze beoordeling van de artsen
alleen gebaseerd is op bevindingen uit het medisch onderzoek en niet op enige
feitelijke kennis over mogelijke blootstelling aan risicofactoren in of buiten Bosnië,
wordt wat dit betreÍt alleen op hoofdlijnen gerapporteerd.
Het hooÍdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de onderlinge
samenhang tussen de gerapporteerde gezondheidsproblemen wordt belicht.

ln het onderzoeksprotocol was tevens een aantal biometrische bepalingen
opgenomen, waaronder lengte, gewicht, polsslag en bloeddruk. Uit de
registratieÍormulieren van het medisch onderzoek is echter gebleken dat de
biometrie-bepalingen Íeitelijk bij meer dan de helft van de deelnemers aan het
medisch onderzoek niet zijn uitgevoerd. Aangezien de uitkomsten daarom
onvoldoende representatieÍ zijn voor de gehele doelgroep van het medisch
onderzoek is aÍgezien van rapportage over deze biometrische bevindingen.
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5.2 Gerapporteerde gezondheidsproblemen

Alle personen die deel hebben genomen aan het medisch onderzoek hebben
voorafgaand aan het gesprek met de bedrijÍsarts een vragenlijst ingevuld over
hun gezondheidstoestand.
De eerste vraag had betrekking op het voorkomen van lichamelijke klachten die
door betrokkenen zelÍ worden gerelateerd aan het verblijÍ in Bosnië. Het

merendeel van de deelnemers aan het medisch onderzoek (87%) maakte
melding van lichte tot ernstige lichamelijke klachten die in verband worden
gebracht met het verblijf in Bosnië. De rest (13%) gaÍ aan ten tijde van het

medisch onderzoek geen lichamelijke klachten te hebben. Een deel hiervan had

wel eerder klachten, maar heeft daar ten tijd van het onderzoek geen last meer
van. Ook bleek dat een klein aantal deelnemers het medisch onderzoek als een

screening heeft beschouwd, aangezien zij geen gezondheidsklachten hebben óf

hadden die zij in verband brachten met het verblijf in Bosnië.

ln onderstaande figuur is grafisch weergegeven hoe vaak de deelnemers aan

onderzoek lichamelijke klachten hebben die zij in verband brengen met hun

verblijf in Bosnië.

Figuur 5.1.1: Prevalentie van lichamelijke Rlachten, die de betrokken
militairen in verband brengen met het verblijí in Bosnië (n=200).
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Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek (57%) geeÍt aan enige
klachten te hebben. De rest geeft aan veel (27o/") tot heel veel (3%) lichamelijke
klachten te hebben. Drie procent heeft de vraag niet ingevuld.

Psychische klachten
Tweederde van de deelnemers heeft naar eigen zeggen helemaal geen
psychische klachten (62%) oÍ heeft de vraag niet ingevuld (3%). Eenderde van
de groep geeft aan dat men ook psychische klachten heeft, vaak in combinatie
met lichamelijke klachten. Deze klachten zijn bij de meerderheid (28%) licht,
lerwijl 7"/o van de betrokkenen aangeeÍt tamelijk veel psychische klachten te
hebben.

Meest voorkomende gezondheidsklachten
De meeste klachten en de daarbij gestelde diagnosen zijn onder te brengen in
de onderstaande orgaansystemen en de bijbehorende hooÍdgroepindeling uit de
ICPC:
1) Klachten en aandoeningen van de onderste en bovenste luchtwegen;
2) Neurologische klachten en aandoeningen;
3) Psychische problemen, zoals stress, PTSS, depressie, concentratie- en

geheugenproblemen;
4) Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat;
5) Klachten en aandoeningen van het maagdarmstelsel;
6) Huidaandoeningen, waaronder jeuk, constitutioneel en contacteczeem;
7) Algemene en overige aandoeningen.

Als toelichting dient vermeld te worden dat in de ICPC hooÍdpijn en
spanningshoofdpijn in de hooÍdgroep neurologische klachten zijn ondergebracht.
De oorzaak voor deze klachten hoeft echter niet noodzakelijkerwijs tot dezelfde
hooÍdgroep gerekend te worden. Zo kunnen bijvoorbeeld spanningshoofdpijn en
sommige huidaandoeningen een uitingsvorm zijn van achterliggende psychische
problematiek. Hierop zal in de komende paragrafen nog nader worden ingegaan.
Aan alle deelnemers aan het medisch onderzoek is verzocht om in de vragenlijst
aan te geven van welke gezondheidsproblemen, die zij zelt in verband brengen
met Bosnië, zij de laatste tijd de meeste hinder ondervinden.

Gerapporteerde gezondheidsproblemen
Luchtwegklachten worden door de deelnemers het meest gerapporteerd (43"/"
meldt een oÍ meerdere problemen op dit gebied). Het gaat daarbij zowel om
bovenste als onderste luchtwegaandoeningen. Veel genoemde klachten zijn
benauwdheid, hoesten, ophoesten van slijm, vaak verkouden zijn, verstopte neus
en regelmatige luchtweginfecties en ontstekingen van de voorhoofdsholte.
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Ongeveer eenderde van de deelnemers meldt daarnaast klachten die vallen
onder de algemene hoofdgroep van de ICPC. De meest voorkomende klacht
hierbinnen is algehele vermoeidheid, hetgeen door 26"/" van de deelnemers
wordt genoemd. Daarnaast vermeldt eenderde van de groep klachten die onder
de hoofdgroep "psychische problematiek. staan gerangschikt. Hierbinnen
worden met name geheugen- en concentratieproblemen regelmatig genoemd
(20%).
Ruim een kwarl (27%) noemt klachten die in de Neurologische hoofdgroep zijn

ondergebracht. HooÍdpijn en spanningshooÍdpijn komen hierbinnen veel voor.
Een kwart van de groep beschrijft problemen van het maagdarmstelsel,
waaronder met name buikklachten en diarree. Ook vermeldt bijna 1 op elke 5
deelnemers (19%) klachten aan het bewegingsapparaat. Tenslotte komen
huidklachten voor bij 14/o van de deelnemers.

Uitgebreide anamnese op aandachtsgebieden
Door de bedrijÍsartsen werd in eerste instantie een algemene anamnese
afgenomen. Op geleide van de klachten en signalen is daarna gebruik gemaakt

van verschillende protocollen voor speciële anamnese wat betreÍt aÍzonderlijke
orgaansystemen om deze klachten verder uit te kunnen diepen. Daarbij kon
gebruik worden gemaakt gebruik van de vijf speciële anamnese-formulieren
over respectievelijk luchtwegen, maagdarmstelsel, zenuwstelsel, psyche en huid.

Veel gebruik gemaakt van de speciële anamnese op het gebied van de

luchtwegen (83 keer). ln afnemende mate zijn tevens speciële anamnese-
formulieren gebruikt voor klachten van het maagdarmstelsel (48 keer), het

zenuwstelsel (42 keer), de psyche (40 keer) en de huid (34 keer).

5.3 Algemeen aanvullend onderzoek

ln deze paragraaf worden de resultaten besproken van het algemene
aanvullende onderzoek van bloed en urine, dat bij alle deelnemers aan het

medisch onderzoek is uitgevoerd. De uitslagen van het onderzoek van
longÍunctie en ontlasting zullen worden besproken in de paragraaf over
respectievelijk luchtwegaandoeningen ( 5.3) en maagdarmproblemen (5.5).

5.3.1 lnÍormatieverzameling

ln onderstaande tabel staat weergegeven welke analyses zijn uitgevoerd op

bloed en urine, met daarnaast de referentiewaarden van het Centraal Militair
Hospitaal.
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Tabel 5.2 Overzicht van de uitgevoerde analyses met referentiewaarden

Test

- LeUltg$g61l .rrt,,r:rrr:.:llr!lir:r,tii' ::, r':*lrfr0rlOs/l

Reíerentiewaarden Centraal Militair Hospitaal

Urine onderzoek

- Zuurgraad 7.37-7.45

. Eifiyít,,;1:l'11;l:1:;;ll:11t,,. : r'1,i,,|"::lr:,,t:.ri.l::,'.'" r':i..0,3$1 . ,...
- Glucose negatief
, Ketoner.t : l.:,..,,,,,, ,tt@ieÍ rrl t....,t

'Blogd 
,'..,lll'.:,.,..ll,' ,l ",ll.ll1..,'.."t,'1't.,' 

I ln gf :

Bloedchemie

.-,Ureum..l::ll.]:]l]'ll..::.l,.:..;;.;:1;.;.|;3.0-7.5mmol/
- Creatinine 50-120 pmoUl

- Akalische Íoslatase 40-130 U/l

'vGT .,,..,',.,.,,',.,',illl,,.l,l:lllll,,,1,5t7§,l{lll:.ll..l''i'
- A§AT- ,r rr,,,,1,,;,,,,,,r.,, , ,,. ,,,1'11,,,.;:l1.,i:.., ll,'tS+S Ult.. ,

- ALAï 10-50 U/l

Hematologie

'U §§fOb,ine,,:l,:..,:.'irli.ii,'r' '"1 'll'6'6-10.7 mnnyl ,

-H§m§t&riet '" ,r§,41{.55ll{&!a{lnen}..ll,l.:,t:ttl,,:lt:.:,..r,,iI 
ir

- Trombocyten 150450 -1trfl

- Differentiatie:

'BaSg&!,,.,,.. .,,ir.i:rilrliirrir.,ii:r, r;. ,::,,<&&.ll..,,i,:., 'i:i'rl:l'l

40'S%
- LymÍocyten 2045%
- Monocyten 3-10%

.'BSE 
,,1,,1,,,,,,,,;: :., tii,t:,:,,i:t,i:litil.,it.luti,i 

t<.]§,,liiiiiliiiil (mannen)

tslyti*l{r@ylBhii.id .i:rrr 0.05{5',*10e/l 1,t,,,,,,,,,,,,, 
t...lt..;..t

5.3.2 Bevindingenaanvullendonderzoek

Voor de volledigheid worden in deze paragraaÍ de bevindingen van het
laboratoriumonderzoek naar bloed en urine weergegeven. Met nadruk wordt
daarbij aangetekend dat de bevindingen alleen waarde hebben als zij worden
beoordeeld in combinatie met de bevindingen uit anamnese, lichamelijk



-22- Biilaqe lll: lndividueel Medisch Onderzoek

onderzoek en overig aanvullend onderzoek. Op basis van deze combinatie van
gegevens beoordeelden de bedrijÍsartsen in hoeverre afwijkende laboratorium-
uitslagen een klinische betekenis hadden. De betekenis in de klinische praktijk
van geïsoleerd afwijkende laboratoriumuitslagen is beperkt: veelal berusten
dergelijke geïsoleerde afwijkingen op toeval. Ze hebben dan geen consequenties
voor de gezondheid en/of eventuele behandeling.

Urine-bepalingen
De urine is geanalyseerd op zuurgraad, eiwit, glucose, ketonen en bloed. Er

werden bij minder dan 5% van de urinebepalingen waarden aangetroÍÍen buiten
de referentiewaarden van het CMH.

Bloedchemie
Er zijn bepalingen uitgevoerd op ureum, creatinine, alkalische fosfatase, (GT,
ASAT en ALAT. De bepalingen op ureum, creatinine en alkalische fosfatase
vertoonden nagenoeg geen afwijkingen. Dit impliceert dat er bijvoorbeeld geen
indicaties zijn voor nierproblemen of galafvoer-obstructie. Ten opzichte van de
referentiegegevens van het CMH werd bij 10% van de deelnemers een

aÍwijkende (GT-waarde gevonden (waarvan 8% verhoogd). De AlAT-waarde
(net als de (GT-waarde een indicator voor het Íunctioneren van de lever) ligt bij

15"/"van de doelgroep boven de reÍerentie-waarde van 50 (Dmol/|. BijS personen

(4%) is sprake van een gecombineerde verhoging van ALAT en (GT.

Hematologie
De volgende hematologische bepalingen zijn uitgevoerd: hemoglobine,
hematocriet, trombocyten, leukocyten, (inclusief differentiatie),
bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE) en eosinoÍiele leukocyten. De
uitslagen van de bepalingen van hemoglobine, hematocriet, trombocyten en
eosinofiele leukocyten lagen nagenoeg altijd binnen de referentiewaarden van
het CMH. Afwijkingen ten opzichte van deze reÍerentiewaarde werden bij 10% of
meer van de deelnemers gevonden voor leukocyten, de leukocyten-diÍÍerentiatie
en de bloedbezinking (BSE).

Leukocyten: Bij 12% van de deelnemers aan het medisch onderzoek werd een
verhoging van de leukocyten-concentratie aangetroffen (>10. 1Oe/l).
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Leukocyten-diíferentiatie.'Tevens is onderzocht in hoeverre er sprake was van
verschuivingen binnen de subtypen van de leukocyten (de zogenaamde
leukocyten-differentiatie). Binnen de groep met een normale leukocyten-
concentratie werden op groepsniveau twee verschuivingen geconstateerd:
- het relatieve aandeelvan lymÍocyten lag bijT% van de deelnemers buiten de

reÍerentiewaarde, waarvan het merendeel (6%) was verlaagd;
- het relatieve aandeel van de monocyten was bij 21"/" van de deelnemers

verhoogd ten opzichte van de referentiewaarde.

BSE; Bij 42o/o vàfi de deelnemers lag de bloedbezinkingsnelheid erytrocyten
(BSE) boven de door het Centraal Militair Hospitaal (CMH) gehanteerde
referentiewaarde (< 5 mm/uur voor mannen). De overschrijdingen waren echter
meestal niet groot en verder ligt de door het CMH gehanteerde referentiewaarde
lager dan de referentiewaarde die is opgenomen in hel Handboek Ktinisch-
Chemische lests. Dit handboek is in 1995 opgesteld in opdracht van de
Ziekenfondsraad (Pekelharing et al, 1995). Doordat de meeste BSE-waarden de
CMH-norm slechts licht overschreden, overschreden zij de landelijke norm
(minder dan 15 mm/uur bij mannen tot 50 jaar) meestal niet. lndien de
reÍerentiewaarde uit hel Handboek Klinisch-Chemische IesÍs wordt gehanteerd
is bij 15 personen (8%) sprake van een overschrijding van de referentiewaarde.

5.2.3. Bespreking

De genoemde laboratoriumuitslagen zijn uit oogpunt van volledigheid in het
verslag opgenomen, aangezien het laboratorium-onderzoek van bloed, urine en
ontlasting onderdeel uitmaakte van het onderzoeksprotocol voor het individueel
medisch onderzoek. Hieronder volgt een kort overzicht van de theoretische
betekenis van de verschillende testuitslagen. Een gecombineerde verhoging van
ALAT en (GT kan een indicatie zijn voor leverproblematiek, onder meer door
alcohol- of geneesmiddelengebruik. De geconstateerde verhogingen zijn echter
steeds relatieÍ klein. Een verhoogde concentratie leukocyten (leukocytose) kan
een indicatie zijn voor de aanwezigheid van infecties, ontstekingen of allergische
aandoeningen. Een verhoging van de bloedbezinkingssnelheid (BSE) wijst op
ziekteprocessen die gepaard gaan met een verhoging van de eiwitconcentraties
in het bloed (o.a. immuunglobulinen). Dit is het geval bij onder meer
inÍectieziekten. De differentiatie van leukocyten betreÍt een beoordeling van het
relatieve aandeel van de verschillende celtypen. Een relatieve verhoging van één
type kan daardoor het gevolg zijn van een relatief weinig voorkomen van andere
celtypen. Een verhoging van het aantal lymÍocyten wijst verder veelal op een
virale infectie.
Bij de interpretatie van de uitslagen dient nogmaals aangetekend te worden dat
overzichten op groepsniveau van individuele laboratoriumuitslagen geen klinische
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betekenis hebben zonder dat daarbij de gegevens uit de anamnese, het

lichamelijke onderzoek en de overige diagnostiek mede in beschouwing worden
genomen. Alleen op geleide van een integratie per patiënt van de inÍormatie uit

anamnese, lichamelijke onderzoek en aanvullend onderzoek is het voor de

behandelend arts mogelijk om een betrouwbare diagnose te stellen oÍ nader

onderzoek in te (laten) stellen, en om zo nodig een behandeling te overwegen.
Het uiteindelijke oordeelvan de bedrijfsarts, na beoordeling en integratie van alle

relevante inÍormatie, waaronder de laboratoriumuitslagen wat betreÍt bloed, urine

en ontlasting, is wel opgenomen in de huidige rapportage. Deze wordt per type
gezondheidsprobleem weergegeven in paragraaf 5.3 tot en met 5.14. ln

hooÍdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de venruijzingen naar verschillende

specialisten en hulpverleners op basis van hun bevindingen uit het medisch

onderzoek.

5.4 Luchtwegproblemen

5.4.1 lnformatieverzameling

Longfunctieonderzoek: Bij (nagenoeg) alle deelnemers aan het medisch

onderzoek is een longfunctieonderzoek uitgevoerd. lndien er sprake was van

bovenste of onderste luchtwegklachten, is een speciöle anamnese aÍgenomen
gericht op luchtwegproblemen. lndien uit deze aanvullende anamnese bleek dat

mogelijk sprake was van een allergische constitutie, werd tevens een allergietest

uitgevoerd.

Allergietest Allergie kan worden omschreven als een veranderde gevoeligheid

op basis van een immunologisch proces voor een stoÍ die van buiten het

menselijk lichaam aÍkomstig is. ln het kader van het medisch onderzoek zijn bij

de bedrijÍsgeneeskundige groepen 82 allergiebepalingen uitgevoerd met behulp

van de Phadiatoptest. Deze bepaling werd alleen op indicatie uitgevoerd. Bij72
personen werd ook de concenttratie van immuunglobuline E bepaald (ten

behoeve van de vaststelling van type-l of lgE-gemedieerde allergie).

Aanvullend onderzoek door longarts Centraal Militair Hospitaal:
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat relatieÍ veel deelnemers aan het medisch

onderzoek luchtwegklachten hadden. ln een aantal gevallen was nader

onderzoek geïndiceerd. Daarnaast bleek dat het longÍunctieonderzoek niet bij

iedere Arbo-groep op identieke wijze was uitgevoerd. Daarom is aan een deel

van de deelnemers, indien daartoe aanleiding was, een aanvullend, uitgebreid,
longfunctieonderzoek in het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht aangeboden,

om zo optimale zorg en optimale vergelijkbaarheid van de resultaten te bereiken.
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ln totaal hebben 77 personen deelgenomen aan het aanvullende onderzoek op
het CMH. Om een goede vergelijking met de overige deelnemers aan het
onderzoek mogelijk te maken beoordeelde de longarts bij het CMH ook de
uitslagen van het longfunctieonderzoek en de gegevens uit anamnese en
lichamelijk onderzoek van de overige deelnemers aan het medisch onderzoek.

ln § 5.3.2. wordt een overzicht gegeven van de bevindingen bij alle deelnemers
aan het medisch onderzoek en van de bevindingen bij de subgroep die deelnam
aan het aanvullende onderzoek op het CMH. Tenslotte worden in paragraaÍ
5.3.3. de bevindingen geïnterpreteerd.

5.4.2 Bevindingen

ln deze paragraaf wordt allereerst een overzicht gegeven van de
luchtwegproblematiek bij de gehele doelgroep van het medisch onderzoek.
Daarna wordl een toelichting gegeven op de bevindingen tijdens het aanvullend
onderzoek op het CMH.

5.4.2.1 Luchtwegaandoeningen bij alle deelnemers medisch onderzoek
Ongeveer tweederde van alle deelnemers aan het medisch onderzoek (64%)
rapporteerde luchtwegklachten. Alleen bovenste luchtwegklachten werden
gerapporteerd door 16o/"van de deelnemers en alleen onderste luchtwegklachten
door 23"/". Een nagenoeg even grote groep (24%) maakte melding van zowel
onderste als bovenste luchtwegklachten.
De uitslag van het longÍunctieonderzoek was bij onderzoek voor 70"/o van de
deelnemers normaal. Bijna een kwart van de deelnem ers (24o/") had een lichte
tot matige obstructieve longÍunctie. Bij 21 personen (11%) was sprake van een
licht obstructieve ventilatiestoornis, terwijl bij enkele mensen een gemengd
obstructief- en restrictieve ventilatiestoornis of alleen een restrictieve
ventilatiestoornis werd geconstateerd. Bij 8 mensen was de longÍunctie niet goed
te beoordelen vanwege een slechte ademtechniek.

De bedrijÍsartsen constateerden dat onderste luchtwegaandoeningen
voorkwamen bij 34% van de deelnemers aan het medisch onderzoek en
bovenste luchtwegaandoeningen bij 44%. Bij dit laatste ging het met name om
-al dan niet allergische- rhinitis (neusverkoudheid) en sinusitis (ontsteking van de
holtes in voorhoofd en kaak). De lgE-uitslag was verhoogd bij 13 van de72
personen (18%)waarbij een lgE -bepaling werd uitgevoerd.

ln onderstaand overzicht zijn de verschillen in FEVI (forced expiratory volume in
eerste seconde van de uitademing) tussen de mensen met en zonder onderste
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luchtwegklachten weergegeven, van alle mensen waarbij op de Arbodienst KL

de longfunctie kon worden bepaald. Personen waarbij de uitslag werd vertekend
door een slechte blaastechniek zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

ln de tabel staat de gemiddelde FEVI per groep vermeld als percentage van de

voor leeftijd, geslacht, lengte en etniciteit gestandaardiseerde normaalwaarde
(die op 100 is gesteld). Een gestandaardiseerde score van 97 voor een persoon

impliceert een 3% lagere score dan verwacht zou worden, gezien leeftijd,
geslacht, lengte en etniciteit van deze persoon. Binnen de onderzoeksgroep
bedraagt de gemiddelde gestandaardiseerde FEVI 96.5 (95% Cl 94.6-98.3).
Deze waarde ligt significant onder de normwaarde van 100.

Tabel5.5. Verschillen in gestandaardiseerde FEVI tussen mensen met en
zo n de r o n de rste I u c htweg kl ac hte n.

FEV1,

geen klachten

klachten

totaal

gemiddelde

98.3

92.8

96.5

95o/o Cl

96.2-1 10.4

89.5-96.1

94.6-98.3

n

114

5s

172

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is de FEVI-score van de totale groep met
name gedrukt door de gemiddeld lagere scores van de mensen met onderste
luchtwegklachten. Deze laatste groep heeÍt een gemiddelde FEVI-score van
92.8, hetgeen signiÍicant lager ligt dan de score bij de groep zonder
Iuchtwegklachten van 98.3 (p=.994;.

De Vitale Capaciteit (het volumeverschil van de longen tussen maximale
inademing en maximale uitademing) verschilt niet significant tussen beide
groepen. Ook de gestandaardiseerde VC-score (100.3) verschilt niet van de

normaalscore in de algemene bevolking.

De Peakflow (PF) (de maximaal bereikte stroomsnelheid van de lucht tijdens
een geforceerde uitademing) is de derde uitkomst die werd vergeleken tussen
beide groepen. ln onderstaande tabel staan de bevindingen weergegeven.
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Tabel5.6. Verschillen in gestandaardiseerde Peakflow (PF) tussen mensen
met en zonder onderste luchtwegklachten

Peakflow

Geen klachten

Klachten

Totaal

n

115

58

173

gemiddelde

96.8
' 90.3

94.7

9§ryr:§l

94.0-99.7

85.1-95.6

92j-97.3

De gestandaardiseerde PF ligt in de onderzoeksgroep met een gemiddelde van
94.7 ruim 5% onder de gestandaardiseerde normscore van '100.

ook hier bleek de groepsscore van alle deelnemers aan het medisch onderzoek
negatief beïnvloed te zijn door het relatief grote aandeel mensen met onderste
luchtwegklachten. Deze laatstgenoemde groep heeft een gemiddelde
gestandaardiseerde PF van 92.8, hetgeen signiÍicant (p=.OZ) beneden het niveau
van de groep zonder klachten ligt (gemiddelde score van 98.3).

5.4.2.2 Resultaten van het nader luchtwegonderzoek op het CMH

Bij de 77 personen die een aanvullend onderzoek kregen op het CMH werd
nogmaals een speciële anamnese en een longÍunctieonderzoek uitgevoerd.
Negentien van deze 77 personen hadden geen luchtwegklachten (25"/").
Eveneens 19 personen (25%) hadden klachten van de bovenste luchtwegen. Tot
slot hadden 18 personen (23%) voornamelijk klachten van de onderste
luchtwegen en 20 personen (26%) zowel bovenste als onderste
luchtwegklachten. Bijde 58 personen met luchtwegklachten werden intotaalT2
diagnoses gesteld (zie tabel 5.3.3).

Uitgevoerd onderzoek
Bij 50 van de 77 op het CMH onderzochte personen werd een normale
longÍunctie in rust gevonden (65%). Bij 26 personen (34%) werd een licht
obstructieve ventilatiestoornis gevonden en bij één een restrictieve
ventilatiestoornis, mogelijk op basis van overgewlcht.
ln aanvulling op het longÍunctieonderzoek werd bij 19 personen een histamine-
drempel bepaald, werd bij 36 personen een thoraxÍoto gemaakt en werden bij 18
personen sinusÍoto's gemaakt. Verder werd bij 65 personen een allergie-
onderrzoek verricht in de vorm van huidtesten of een reeds door de Arbodienst
verrichte Phadiatop{est. Bij 28 personen (36%) werd atopie vastgesteld.

Bepali ng histami ne-drempel
De in aanvulling op het longÍunctieonderzoek verrichte bepaling van de
histaminedrempel leverde bij6 van de 19 personen een drempelop die lager lag



-28- Biilaqe lll: lndividueelMedisch )nderzoek

dan de normaalwaarde (8 mg/ml). Dit impliceert dat deze personen te sterk

reageren op histamine, wat een indicatie is voor het hebben van astma. Bij de

helft van deze zes personen werd allergisch astma vastgesteld en bij de rest

intrinsic astma.

Thorax- en sinusÍoto's
Bij 36 patiënten werd in aanvulling op het longÍunctieonderzoek een thoraxfoto
gemaakt. ln één geval werden hierbij afwijkingen gevonden passend bij

longemÍyseem.
Bij 18 patiënten werden sinusÍoto's gemaakt, waarbij in acht gevallen afwijkingen

werden gevonden. Hierbij was ofwel sprake van slijmvlieszwelling c.q.

retentiecystes oÍwel van sinusitis (ontsteking van de (aangezichts)holtes).

Onderstaande tabel bevat een schematisch overzicht van de bevindingen bij de

groep die in aanvulling op het medisch onderzoek door de Arbodienst KL tevens
door de longartsen in het CMH is onderzocht.

Tabel 5.3.3 Overzicht van luchtwegproblematiek bii doelgroep CMH (n=ZZ)

Ontstaan van de luchtwegklachten: ln de anamnese meldden 23 van de 77

personen dat hun luchtwegklachten waren ontstaan tijdens het verblijf in
Lukavac. Bij 15 personen waren deze ontstaan na terugkeer uit Lukavac. De

Diagnose N Opmerkingen

Allergisch astma
lntrinsic astma

12 3 histaminedrempels <8 mg/m|,9 nietverrichl
6 3 histaminedrempels < B mg/ml, 3 nietverricht

Lichtobstructieve 5 t histaminedrempel>8mg/m1,4 rokers
ventilatiestoornis
Mati§obstructieve 4 t histaminedrempel>8mg/ml, 3 rokers
ventilatiestoornis
Restrictieve 1 Adipositas
ventilatiestoornis

Allergische rhinitis
Rhinitis/sinusitis
Septumdeviatie

23 3 afwijkende sinusfoto.s
13 4 aÍwijkende sinusÍoto.s

2

Hyperventilatie
Dyspnoe e.c.i.
Pijn op borst e.c.i.

4

1

1

Totaal 72 (geconstateerd bij 58 personen)
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overige personen zagen geen relatie met Lukavac. Achtentwintig personen gaven
aan reeds een pre-existente allergie te hebben (allergisch astma of rhinitis).

Totaal overzicht bevindingen
Tabel 5.4.3. bevat een samenvattend overzicht van de bevindingen, uitgesplitst
naar Arbodienst en CMH. Bij interpretatie van de laatste kolom van tabel 5.3.4.
dient ermee rekening te worden gehouden dat de diagnosen zoals gesteld door
de bedrijfsartsen van de Arbodienst en de longarts van het CMH zijn gesteld met
deels andere diagnostische middelen. Daarnaast is de klinische ervaring van een
longarts wat betreÍt luchtwegaandoeningen groter dan die van de bedrijfsartsen.

Tabel 5.3.4: Totaal overzicht van de bevindingen luchtwegonderzoek

Totaal overzicht bevindingen
luchtwegonderzoek

Geen luchtwegaandoening

Bovenste luchtwegaandoening

Onderste luchtwegaandoening

Bovenste en onderste
luchtwegaandoening

Longfunctie normaal

Obstructieve longstoorn is

Restrictieve longstoornis

Gemengd obstructieÍ en restrictieve
longstoornis

Atopie

Thorax-foto (afwij kend)

Sinus-Íoto (aÍwij kend)

Histaminedrempels

Verwijzing:
-specialisten longarts/KNO
-huisarts

Alleen Aanvullend
Arbodienst onderzoek

(n=120) t cMtt 1n=zz) 
$

52 (43.3%) 19 (24.6"/")

13 (10.8%) 1s (24.6%|

28 (23.3%) 18 (23.2%)

27 (22.5%) 2A e5.9o/o)

88 (73.3%)

21 (17.5%)

1

2

50 (64.e%)

26 (33.7a/")

1

0

15 (35 verricht) 28 (65 verricht)

niet verricht 1 (36 verricht)
niet verricht 8 (18 verricht)

niet verricht 6 (19 verricht)

?
2

$ De resultaten van Arbodienst en CMH zijn deels gebaseerd op andere
diagnostische methoden en ervaring, en daardoor niót geneel veigelijkbaar
Ze kunnen om die reden niet bij elkaar worden opgeteld.

31

8
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5.3.3 Bespreking

Luchtwegklachten zijn een belangrijk probleem bij de militairen die in Lukavac
verbleven en aangaven deelte willen nemen aan het medisch onderzoek dat hen

werd aangeboden vanuit het Ministerie van Defensie. Het veelvuldig voorkomen
van luchtwegklachten onder de groep deelnemers aan het medisch onderzoek
roept de vraag op in hoeverre deze klachten in deze omvang kunnen worden
verwacht bij deze groep relatieÍ jonge mannen. Tevens doet de vraag zich voor
welke factoren een bijdrage geleverd kunnen hebben aan het ontstaan van de

klachten. Door de betrokken artsen werden de volgende Íactoren als mogelijke
beïnvloedende Íactoren genoemd: atopische constitutie, leeÍstijl (roken) en

mogelijk ook milieuÍactoren tijdens werk en het verblijf in Bosniè.
Bovengenoemde vragen kunnen echter niet met enige zekerheid op basis van
de bevindingen in het medisch onderzoek worden beantwoord. Daarvoor is onder
andere meer inzicht nodig in de feitelijke milieusituatie ter plaatse en overige
beïnvloedende Íactoren. ln hooÍdstuk 10 (discussie) van het vragenlijstonderzoek
is nadere aandacht besteed aan dit onderwerp.

Op grond van de bevindingen uit het medisch onderzoek door de longarts bij het

CMH zou ongeveer eenderde van de (ex-)militairen op dat moment niet zijn
goedgekeurd voor militaire dienst volgens de huidige normen. Daarbij dient men

zich wel te realiseren dat de meerderheid van de onderzochte militairen tijdens
de toelatingskeuring voor militaire dienst veel minder uitgebreid is onderzocht,
geen longÍunctieonderzoek onderging en ook niet door een longarts is gezien. Dit

betekent dat de gevonden luchtwegaandoeningen ook bij aanstelling hebben
kunnen bestaan. Bij enkele personen kon dit ook worden bevestigd. Daarnaast
kan een persoon waarbij tijdens een uitgebreid longfunctieonderzoek geen

problemen zijn geconstateerd wel degelijk daarna - door welke oorzaak dan ook
- luchtwegklachten ontwikkelen: de voorspellende waarde van een dergelijk
onderzoek is beperkt, zeker wanneer er sindsdien langere tijd is verstreken.

De meeste personen met duidelijke luchtwegproblematiek werden door de

bedrijfsarts doorvenvezen voor nader onderzoek, althans indien zij hiervoor nog

niet onder behandellng waren. Door de longarts of KNO-arts werd vervolgens,
indien geïndiceerd, een behandeling ingesteld, aangepast of voortgezet. Bij

patiënten die inmiddels ex-militair waren (waaronder veel toenmalige
dienstplichtigen) werd een brieÍ gestuurd naar de huisarts met een

behandelingsadvies. Een aantal patiënten met primaire aandoeningen van de

bovenste luchtwegen werd doorverwezen naar de KNO-arts. Zeven patiënten die

al in een eerder stadium naar de longarts van het Centraal Militair Hospitaal
waren verwezen, zijn daar onder behandeling gebleven.
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5.5 Concentratie- en geheugenproblemen

5.5.1 lnÍormatieverzameling

lnformatie over de mogelijke aanwezigheid van neurologische klachten werd
ingewonnen met behulp van de NSC-60 vragenlijst en met een speciële
anamnese door de bedrijÍsarts. voor een nadere toelichting hierop wordt
veMezen naar het Protocol voor het Medisch onderzoek (Reijneveld et al, 1997)

De Neurological symptom checklist (NSC-60) levert een inventarisatie van
eventueel aanwezige neurologische klachten. De Checklist bestaat uit een lijst
met 60 vragen. Bij de analyse van de lijst zijn scores berekend voor de volgende
negen clusters van gezondheidsklachten: geheugenproblemen, borstklachten
(klachten van hart- en vaatstelsel en van longen), evenwichtsstoornissen,
slaapstoornissen, stemmingsveranderingen, combinatie-cluster neurasthene
klachten, sensorische en motorische klachten, overige lichamelijke klachten en
vermoeidheid. Tevens zijn in de vragenlijst enkele controlevragen opgenomen.
Vijf van de genoemde negen clusters van klachten blijken vaker voor te komen
bij beroepsgroepen die zijn blootgesteld aan oplosmiddeten (zoats schilders).
De klachtenclusters die bij deze beroepsgroepen vaker voorkomen, zijn:
- geheugenproblemen;
- borstklachten;
- evenwichtsstoornissen ;

- combinatie-cluster neurasthene klachten;
- stemmingsveranderingen.

Hoewel bovenstaande klachten in combinatie een indicatie kunnen zijn voor
neurologische problemen, kunnen ze tevens een indicatie zijn voor andere
achterliggende problematiek. Van een neurologisch klachtenpatroon kan worden
gesproken wanneer bij een persoon minstens vier van de bovengenoemde vijÍ
klachtenclusters in verhoogde mate voorkomen en er tevens geen verhoogde
score bestaat op de controlevragen. ln dat geval zouden er andere problemen
ten grondslag kunnen liggen aan het klachtenpatroon. Een hoge score op de
controlevragen impliceert dat er mogelijk andere zaken meespelen die
verantwoordelijk zijn voor de score op de NSC-60 lijst. Hieronder vall de neiging
om positieve antwoorden te geven op vragen naar gezondheidsklachten (signaal-
geneigdheid) of de aanwezigheid van andere problematiek.

Aan de criteria voor neurologische klachten voldoet respectievelijk 1"/" en 0.13%
van een representatieve groep schilders en metselaars (Emmen et al, 1997).
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Onafhankelijk van de NSC-60 hebben de bedrijfsartsen op basis van de

anamnese eveneens geregistreerd in hoeverre de deelnemers aan het medisch

onderzoek geheugen- en/oÍ concentratiestoornissen rapporteerden. Ook gaven

de bedrijfsartsen aan wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn voor eventuele

stoornissen, indien zij dat konden op basis van de gegevens uit anamnese,

lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek en eventueel van specialisten.

5.5.2 Bevindingen

Voor elk van de negen clusters van de NSC-60 is een grenswaarde opgesteld

waarboven wordt gesproken van een afwijkende waarde. Deze grenswaarden

zijn bij de NSC-60 zodanig opgesteld dat alleen duidelijke klachtenpatronen

erboven komen (Emmen et al, 1997). Daarom wordt in deze rappot'tage voor elke

cluster aangegeven bij hoeveel personen de vastgestelde grenswaarde werd

overschreden. Het aantal overschrijdingen per cluster wordt weergegeven in

onderstaande grafiek.

Figuur 5.5.2 Overschrijding grenswaarden NSC-60 per klachtencluster
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Zoals uit figuur 5.5.2. blijkt, werd bij meer dan 10olo van de deelnemers een
overschrijding van de grenswaarde vastgesteld voor de volgende vijf
klachtenclusters:
1. geheugenproblemen;
2. borstklachten;
3. combinatiecluster neurasthene klachten'
4. stemmingsklachten; en
5. vermoeidheid.
De relatief hoge score voor borstklachten (20%) binnen de doelgroep van het
medisch onderzoek kan worden verklaard doordat een deel van de vragen
binnen deze cluster betrekking heeÍt op luchtweggerelateerde klachten. Zoals uit
de paragraaf 4 is gebleken, komen deze klachten binnen de onderzoeksgroep
relatief veel voor.

Door de arts vastgestelde concentratie- en geheugenproblemen
Bijna een kwart van de deelnemers aan het medisch onderzoek (29%)
rapporteerde volgens de bedrijfsartsen concentratie- en/of geheugenproblemen.
Bij 13% van de onderzoeksgroep wordt de vastgestelde grenswaarde voor de
NSC-60 wat betreft geheugenproblemen overschreden.

5.5.3 Bespreking

Bij de interpretatie van de uitkomsten wat betreft concentratie- en
geheugenproblemen dient rekening gehouden te worden met het feit dat de
deelnemers aan het medisch onderzoek een selecte (minder gezonde) groep
vormen in vergelijking met de reÍerentiegroep uit de beroepsbevolking, waarbij
dit instrument meestal wordt toegepast.

Analyse van de uilkomsten van de NSC-60 vragenlijst leidde tot het advies dat
bij 10 van de 180 personen (6%) nader aandacht moet worden besteed aan het
klachtenpatroon. Bij drie personen met een aÍwijkende score betrof het advies
nader onderzoek. Bij zeven personen met een enigszins aÍwijkende score was
het advies om het vervolgtraject in te richten afhankelijk van de bevindingen
tijdens anamnese, de overige gezondheidsklachten en de daarbij gestelde
diagnosen. De bij het onderzoek betrokken artsen waren, soms na raadpleging
van andere hulpverleners, van oordeel dat psychosociale belasting als gevolg
van het verblijf in Bosnië bij de meerderheid van de betrokkenen een rol speelde
bij het ontstaan c.q. in stand blijven van de gevonden geheugen- en
concentratieproblemen. Ook factoren gerelateerd aan de huidige
arbeidsomstandigheden en psychosociale factoren die niet zijn gerelateerd aan
de uitzending zouden naar hun oordeel bij een deel van de betrokkenen een
bijdrage zouden kunnen leveren aan het klachtenpatroon.



-34- Biilage lll: lndividueelMedisch )nderzoek

5.6 Maagdarmklachten

5.6.1 lnformatieverzameling

De bedrijÍsarts verkreeg inÍormatie over maagdarmklachten met behulp van een

vragenlijst die door de deelnemers werd ingevuld, een algemene anamnese en

zo nodig een aanvullende speciële anamnese. Aangezien al uit het

vragenlijstonderzoek was gebleken dat bij een gedeelte van de groep sprake is

van langdurige maagdarmklachten, was bij de voorbereiding van het medisch

onderzoek geïnventariseerd welk aanvullend diagnostisch onderzoek zinnig zou

kunnen zijn.
Een gericht onderzoek naar mogelijke besmetting met parasieten werd

beschouwd als een zinvolle aanvulling van het medisch onderzoek. Besmetting

met darmparasieten is echter slechts één van de vele oorzaken van

maagdarmproblematiek. Parasitologisch onderzoek is vooral geÏndiceerd bij

langdurige klachten van met name diarree, waarvoor geen duidelijke oorzaken
zijn gevonden. Om deze reden is een gestandaardiseerd parasitologisch

onderzoek van de ontlasting uitgevoerd bij alle deelnemers aan het medisch

onderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van een speciale Íixeer-techniek
(Reijneveld et al, 1997). Dit onderzoek naar de aanwezigheid van

darmparasieten in de ontlasting is uitgevoerd in het Academisch Medisch

Centrum te Amsterdam.

5.6.2 Resultaten

Gerapporteerde klachten door deelnemers medisch onderzoek
Ruim de helÍt van de deelnemers (58%) gaÍ aan in de drie maanden voorafgaand

aan het medisch onderzoek last te hebben gehad van diarree. Ten tijde van het

medisch onderzoek meldden 24 personen last te hebben van diarree, en

daarnaast rapporteerde 18 personen slijm bij de ontlasting te hebben en 16

personen bloed bij de ontlasting. Tevens gaven 27 mensen aan dat zij de

aÍgelopen tijd waren afgevallen, zónder dalze aan het lijnen waren geweest.

Maagdarmklachten in de loop der tiid
De meeste mensen die aangaven ooit maagdarmklachten te hebben gehad,

gaven 1994 op als startjaar van de klachten; daarnaast werden 1995 en 1997

door meerdere mensen genoernd als startjeer. Enkele mensen (n=4) gaven aan

al voor vertrek naar Bosnië last te hebben gehad van maag en/oÍ

darmproblemen. Achttien deelnemers aan het medisch onderzoek gaven aan
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tijdens hun verblijÍ in Bosnië maagdarmstoornissen te hebben gehad. Bij
eenderde van deze groep waren deze klachten over; de overigen hadden hier
nog steeds last.

Bevindingen van onderzoek van de ontlasting op parasieten
ln de ontlasting van 37"/"van de deelnemers zijn parasieten aangetroÍfen. Tabel
5.6.1 bevat een overzicht van de bevindingen.

Tabel 5.6.1. Bevindingen van sAF-onderzoek naar parasieten in onttasting

BQ!{Edingen

Geen parasieten
Blastocystis hominis
Endolimax nana
Dientamoeba Íragilis
Giardia lamblia

Aantal personen

115
38
12

30
3

ln a/o

63%
19%
6ïo

15"À

2o/o

Blastocystis hominis werd aangetroffen bij s8 personen (19% van de
deelnemers). Blastocystis hominis was daarmee de meest voorkomende parasiet
binnen de onderzoeksgroep. cysten of troÍozieten van Endolimax nana werden
vastgesteld bij 12 deelnemers (6%)aan het medisch onderzoek. Beiden soorten
zijn echter niet ziekteverwekkend.

Dientamoeba fragilis kwam eveneens met enige regelmaat voor. Deze parasiet
werd aangetroffen in de Íaeces van 30 personen (15% van de onderzoeksgroep).
Bij 3 personen werd Giardia lamblia aangetroffen. Dientamoeba fragilis en
Giardia lamblia zijn in potentie ziekteverwekkend.

Maagdarmklachten in relatie tot aangetroÍÍen parasieten
Bii 11"/" van de mensen met (chronische) buikklachten werd Dientamoeba Íragilis
aangetrofÍen. Dit percentage verschilde echter niet signiÍicant van het percentage
mensen zonder buikklachten waarbij Dientamoeba fragilis werd aangetroffen; dat
lag met 15"/" zelÍs iets hoger. Er blijkt dan ook geen duidelijk verband te bestaan
tussen buikklachten en inÍectie met Dientamoeba fragilis.

5.6.3 Bevindingen bedrijÍsartsen
Door de artsen werden verschillende diagnoses gesteld ten aanzien van de
gerapporteerde maagdarmklachten en het aanvullend onderzoek. Het meest
genoemd (bij 18 personen)werd het lrritable Bowet syndrome (lBS) of spastisch
colon. Andere door hen meermalen genoemde aandoeningen waren oesofagitis,
worm- of parasitaire infecties en pyrosis (zuurbranden).
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5.6.4 Besprekinguitkomsten

Behandeling
De bij het onderzoek betrokken AMC-specialisten gaven advies over de beste

behandelmethode aan de bedrijfsartsen van de Arbodienst als een in potentie

ziekteverwekkende parasiet werd aangetoond. Dit gebeurde op grond van 33

uitslagen, betreÍÍende Dientamoeba Íragilis en Giardia lamblia.

Een vergelijking met de algemene bevolking
Een van de oorzaken van maagdarmklachten bij de deelnmers zou kunnen

liggen in het vóórkomen van parasitaire darminfecties. Dit zou kunnen

samenhangen met een gebrekkig Íunctionerend waterleiding-systeem, wat ook

in Lukavac gerappoorteerd is (DHV, 1999) of met slechte hygiénische

omstandigheden. Met name infecties met de parasieten Giardia lamblia en

Cryptosporidium zijn water-gerelateerd. Als een groot deel van de populatie

tijdens het verblijf in Lukavac met Giardia lamblia was geÏnÍecteerd zou dit

volgens de geraadpleegde deskundigen bij het Academisch Medisch Centrum

te Amsterdam ook nu nog bij een aantal deelnemers aantoonbaar moeten zijn.

De gevonden prevalentie van Giardia lamblia (2%) was echter laag. Dit wijst erop

dat bij de onderzochte groep deze infectie tijdens het verblijÍ in Lukavac niet op

grote schaal heeÍt plaats gevonden. Een inÍectie met Cryptosporidium heeÍt bij

gezonde (immunocompetente) personen een zelflimiterend karakter. Het is

daarom onwaarschijnlijk dat deze parasiet twee jaar later nog wordt aangetroÍfen

in de ontlasting. Feitelijk werd deze parasiet ook bij geen van de deelnemers van

het medisch onderzoek gevonden. De lage prevalentie van Endolimax nana (6%)

en het niet kunnen aantalen van soorten als Entamoeba coli en worm(eieren) in

de ontlasting wijst op een redelijke tot goede algemene hygiëne tijden het verblijÍ

en daardoor een geringe faeco-orale transmissie van darmparasieten. Het blijÍt

overigens mogelijk dat enkele personen een parasitaire infectie in de afgelopen
jaren spontaan of door een eerdere behandeling hebben geklaard.

De gevonden prevalentie van Blastocystes hominis is relatief hoog (19%). Ze is

echter lager dan werd gerapporteerd in een eerder onderzoek in Nederland bij

personen met maagdarmklachten. Daarin werd de parasiet gevonden bij 37%

van de personen zonder diarree-klachten en bii 26'/" van de personen met

diarree-klachten (Mank, 1997). ln dit Nederlandse onderzoek van Mank werd

Dientamoeba fragilis gevonden bii 4-8% van de onderzochte personen,

afhankelijk van de vraag oÍ personen wel oÍ niet diarree-klachten hadden. ln het

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) wordt deze parasiet bij

ongeveer 10% van de onderzochte, veelal klachten hebbende, personen

gevonden (Van Gool, schriftelijke mededeling, 1999). Hiermee vergeleken is de

prevalentie van Dientamoeba fraglis bij de deelnemers aan het onderzoek relatief

hoog. Hierbij moet echter worden aangetekend dat de onderzochte populaties in

Nederland en de deelnemers aan het medisch onderzoek aanzienlijk van elkaar
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verschillen qua samenstelling. Een vergelijking dient dus met het nodige
voorbehoud plaats te vinden.
Een verklaring voor de vrij hoge prevalentie van Dientamoeba fragilis bij de
deelnemers aan het medisch onderzoek is niet goed te geven omdat de wijze
van transmissie van deze parasiet niet bekend is. De techniek die is gebruikt voor
het vaststellen van de aanwezigheid van de parasiet, de Triple Faeces-Test
(TFT), uitgevoerd door het AMC, heeft een zeer hoge gevoeligheid voor (onder
andere) Dientamoeba Íragilis. Deze techniek werd in de eerdere studies van
Mank (1997) niet toegepast. Dit kan mogelijk een verklaring vormen voor het
verschil in prevalentie tussen de studies van Mank en het medisch onderzoek
Lukavac.

Mogelijke oorzaken voor de buikklachten
Mening arfs: Ook de bedrijfsartsen hebben hun oordeel gegeven over de
mogelijke oorzaken van de maagdarmklachten die bij sommige deelnemers zijn
geconstateerd. Milieufactoren in Bosnië (waaronder mogelijke infecties vanwege
hygiënische beperkingen en eventuele besmettingsrisico.s via het lokale water)
hebben naar hun mening in ruim een kwart van de gevallen een rol gespeeld en
of zijn een bijdragende factor geweest. Ook de psychosociale belasting in Bosnië,
de huidige leefstijl van betrokkenen en belastende Íactoren buiten het verblijÍ in
Bosnië spelen bij een deel van de betrokkenen, naar het oordeel van de
bedrijfsarts, een rol bij het verklaren van buikklachten.

lnformatie uit het vragenlijstonderzoek: De uitkomsten van het medisch
onderzoek konden door TNO-PG worden gekoppeld aan de inÍormatie uit het
vragenlijstonderzoek. Daardoor was het mogelijk om inzicht te krijgen in de
ervaren risicoÍactoren voor het ontstaan van de maagdarmklachten. De groep die
ook buikklachten heeft gehad tijdens het verblijf in Bosnië heeft niet vaker dan
de groep zonder buikklachten de smaak van het water in Bosnië anders
beoordeeld. Wel geeft een signiÍicant groter deel van de groep die tijdens het
verblijf in Bosnië buikklachten had aan dat het drinken van lokaalwater in die tijd
een effect heeft gehad op hun darmen (bijvoorbeeld in de vorm van diarree). Dit
verband bestaat ook voor de groep die momenteel nog buikklachten heeft.

Er is tijdens het medisch onderzoek niet gezocht naar afwijkende bacterieën in

de ontlasting. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk te achten dat een eventuele
bacteriologisch verontreiniging van het lokale drinkwater in Bosnië aanleiding zou
kunnen geven voor klachten op lange termijn. Bij eventuele consumptie van
water dat bacteriologisch veronlreinigd is, kunnen wel acute maagdarmklachten
optreden. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar
milieurapportage DHV ten aanzien van mogelijke lokale drinkwaterverontreiniging
in Lukavac (DHV, 1999)en de algemene beschouwing in hooÍdstuk 10 van de
hooÍdrapportage over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek.
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5.7 Psychische problemen

5.7.1 lnformatieverzameling

De deelnemers aan het medisch onderzoek gaven in een vragenlijst aan in
hoeverre bij hen sprake was van psychische problematiek en verwante klachten,
en expositie aan aangrijpende oorlogservaringen. Tevens werd, net als in het
vragenlijstonderzoek, de PTSS Zelfinventarisatielijst van Hovens afgenomen
(Bramsen et al, 1997). Op basis van de score op drie schalen, herbeleving,
hyperreactiviteit en vermijdingsgedrag, kan met deze lijst worden bepaald of er
sprake kan zijn van een (al dan niet partiële )posttraumatische stressstoornis
(PTSS). De betrouwbaarheid van de verschillende schalen is hoog (Cronbach's
alfa van .83 voor herbeleving tot .94 voor PTSS) (Flach et al, 1998).
Verder werd geïnformeerd of men de aÍgelopen jaren een beroep deed op
hulpverlening voor psychische problematiek, zoals van psycholoog, psychiater
of psychotraumatoloog. Tijdens de anamnese werd nader ingegaan op eventuele
psychische problematiek aan de hand van een specieel anamnese-formulier. ln

een aantal gevallen werd bij hulpverleners nadere informatie ingewonnen over
geconstateerde problematiek.

5.7.2 Bevindingen

Eenderde van de militairen geeft dat zij psychische klachten hebben, die zij in
verband brengen met het verblijf in Bosnië (zie ook paragraaÍ 5.1). Bij de
meerderheid (28%) zijn deze klachten licht, lerwijl 7% van de betrokkenen
aangeeft tamelijk veel psychische klachten te hebben. Bijna altijd worden de
psychische klachten gerapporteerd in combinatie met lichamelijke klachten.
Slechts 4 personen vermelden psychische klachten zonder enige lichamelijke
klacht. Rapportage van zelÍervaren psychische en lichamelijke klachten hangt
daardoor zeer sterk samen (p <.001).

Een deel van de psychische problematiek komt tot uitdrukking in de vorm van
gedragingen die zich uiten in de vorm van herbeleving, hyperreactiviteit en
vermijdingsgedrag. Op deze drie schalen uit de vragenlijst van Hovens werd door
de deelnemers als volgt gescoord:
1. Factor Hyperreactiviteit: 32% verhoogd
2. Factor Vermijding:
3. Factor Herbeleving:

1 1 % verhoogd
7% verhoogd
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ongeveer eenderde van de deelnemers aan het medisch onderzoek had een
verhoogde score op de factor hyperreactiviÍeiÍ (de neiging om sterk te reageren
op veranderende omstandigheden en prikkels van buitenaf). Een verhoogde
score op de factoren vermijding en herbeleving werd gevonden bij respectievelijk
11"/o en 7o/o yàfi de deelnemers aan het medisch onderzoek. lndien deze drie
Íactoren in combinatie voorkomen kan dat een indicatie zijn voor een verhoogd
risico op PTSS. vijÍ procent van de deelnemers aan het medisch onderzoek
voldeed aan alle drie criteria voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De meeste mensen die zelÍ aangeven psychische problemen te hebben gehad,
geven aan dat deze klachten begonnen in de periode 1gg4-1996. Enkele
personen (n=3) maakten melding van problemen die reeds speelden voor vertrek
naar Bosnië. Veertien procent van de deelnemers gaf in de vragenlijst aan in het
afgelopen jaar contact te hebben gehad met de Afdeling lndividuele
Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht. ook bezochten 36 personen (1g%)
in het afgelopen jaar een burger-psycholoog of het RIAGG. ln totaal heell23À
van de deelnemers contact gehad met een hulpverleningsinstantie voor
psychische problematiek.

Beoordel in g door bedrijfsarts
Bij ruim. een kwart van de deelnemers (28%) is naar de mening van de
bedrijfsartsen sprake van psychische problematiek. Bij de meerderheid van deze
groep (20%) gaat het om lichte klachten, terwijl bij ongeveer B% van de
deelnemers sprake is van ernstige problemen.
lnherent aan de opzet van het medisch onderzoek, was het vaak niet mogelijk
om binnen het tijdsbestek van het medisch onderzoek tot een eenduidige
diagnose te komen. Bij 13 personen was naar het oordeel van de artsen mogelijk
oÍ zeker sprake van aan PTSS gerelateerde problematiek. De bedrijÍsartsen
constateerden een depressief klachtenpatroon bij 9 personen en burn-out
(overwerkt oÍ overspannen zijn) bijzes personen. Tenslotte werd nog een aantal
m inder vaak voorkomende geconstateerd, waaronder verwerkingsproblemen en
stem m ingswisselingen.

Traumatische ervari ngen
Bij een verhoogde score op een of meer van de risicoÍactoren voor prss, werd
tijdens de anamnese nader ingegaan op mogelijke achterliggende traumatische
gebeurtenissen. Alleen indien er sprake is geweest van traumatische
gebeurtenissen, kan immers zinvolworden gesproken van een prss-gerelateerd
klachtenpatroon.

Bij de helft van de deelnemers is doorgevraagd naar mogelijke traumatische
ervaringen. Bij 32 personen was sprake van traumatische ervaringen die in direct
verband stonden met het verblijf in Bosnië. Een bijna even grote groep van 27
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personen had traumatische ervaringen die niet in verband stonden met het

verblijÍ in Bosnië, maar met persoonlijke omstandigheden (waaronder

rouwverwerking in de privé-sfeer). ln totaal bleek bij 52 personen (een kwart van

de deelnemers aan het medisch onderzoek) sprake te zijn van een oÍ meerdere

traumatische ervaringen. Bij alle mensen met een verhoogde score op alle drie

de risicofactoren voor PTSS was naar het oordeel van de bedrijÍsartsen sprake

van traumatische ervaringen. Ook kwamen traumatische ervaringen voor bij bijna

de helÍt (45%) van de mensen die voldeden aan minder dan drie van de

risicoÍactoren voor PTSS.

De aanwezigheid van traumatische ervaringen bleek ook de kans te vergroten

dat een de drie risicoÍactoren voor PTSS aanwezig is. Zoals uit onderstaande
Íiguur blijkt komt hyperreactiviteit (arousal) twee keer vaker voor bij mensen met

traumatische ervaringen (54%) dan bij mensen zonder traumatische ervaringen
(25%). De aanwezigheid van trauma's bleek nog duidelijk meer onderscheidend
vermogen te hebben ten aanzien van de aanwezigheid van vermijdingsgedrag
(kwam 5 keer vaker voor bij mensen met trauma's) en herbeleving (10 keer

vaker bij trauma's).

Figuur 5.7.3 Samenhang Íussen trauma's en risicofactoren voor PISS

trauma aanwezig?

Zn".
Ii"

hyperreactiviteil
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5.7.3 Bespreking

Ook bij de groep militarren met psychische klachten is aan de bedrijfsartsen
verzocht om in kaart te brengen welke oorzaken hieraan ten grondslag zouden
kunnen liggen. Daarbij dient echter te worden aangetekend dat dit bepaald niet
eenvoudig is vast te stellen in de setting van een dergelijk onderzoek. Vaak zijn
voor het verkrijgen van goed inzicht in de achtergronden van dergelijke
problematiek meerdere sessies bijvakspecialisten (psycholoog, psychiater en/of
psychotraumatoloog) nodig. Onderstaande bevindingen moeten daarom
beschouwd worden als een globale beoordeling van geconstateerde psychische
problematiek.

De psychosociale belasting als gevolg van het verblijf in Bosnië speelde naar het
oordeel van de bedrijfsartsen in bijna de helft van de gevallen een rol bij het
verklaren van de geconstateerde psychische problemen. Psychosociale Íactoren
in de privé- of werksÍeer beschouwden zij echter als een factor van vergelijkbare
betekenis. Tevens werd de leefstijl van betrokkene (onder andere in de vorm van
verslavende gedragingen) van belang geacht bij het ontstaan oÍ instandhouden
van sommige klachten. Tenslotte heeft ook de ervaren belasting in Bosnië
(waaronder fysieke en milieubelasting) naar het oordeel van de bedrijfsartsen bij
een deel van de betrokkenen geleid tot verwerkingsproblemen.

ln vergelijking tot de deelnemers uit de Lukavac-groep binnen het
vragenlijstonderzoek, hebben de deelnemers aan het medisch onderzoek wat
meer verwerkingsgerelateerde klachten. Binnen de vragenlijst-groep komen de
drie risicofactoren voor PTSS verhoogd voor bij respectivelijks"/" (herbeleving),
8% (vermijdingsgedrag) en2Oo/o (hyperreactiviteit). ln het vragenlijstonderzoek
bleek ruim 2"Àvan de militairen uit de Lukavac-groep te voldoen aan alle drie de
criteria voor PTSS. Binnen het medisch onderzoek is deze groep met S%
ongeveer twee keer zo groot. Ook verwerkingsproblemen hebben daarom geleid
tot een selectieve deelname aan het medisch onderzoek.

Ten aanzien van de drie risicoÍactoren voor PTSS valt met name de hoge score
voor hyperreactivitet bij de deelnemers aan het medisch onderzoek op. Bijna
eenderde van de deelnemers heeÍt een verhoogde score op hyperreactiviteit, ten
opzichte van 20o/" in de gehele, veel meer representatieve, onderzoeksgroep van
het vragenlijstonderzoek. Uit het vragenlijstonderzoek is gebleken, dat de groep
uit Lukavac alleen ten aanzien van de factor hyperreactiviteit een significant
hogere score heeft dan de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië. Ook binnen het
medisch onderzoek blijkt deze groep, die zich kenmerkt door fysiologische
symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, oververtegenwoordigd te zijn.
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5.8 Huidaandoeningen

5.8.1 InÍormatieverzameling
De informatieverzameling ten aanzien van huidklachten heeft plaatsgevonden op

basis van de standaard-werkwijze zoals dat is besproken in hooÍdstuk 3 is
vastgelegd in het Protocol Medisch Onderzoek Lukavac (Reijneveld et al, '1997).

5.8.2 Bevindingen

De bedrijÍsartsen stelden bij 37 personen huidaandoeningen vast, bijna altijd in

lichte mate. Daarbijwas sprake van een grote diversiteit aan diagnoses. Eczeem

(contacteczeem, atopisch, seborroïsch) werd het meest gediagnosticeerd. Ook
aspecifieke huidirritaties en alopecia areata werden meerdere keren vastgesteld.

5.8.3 Bespreking
Uit het vragenlijstonderzoek is gebleken dat huidaandoeningen significant vaker
worden gerapporteerd door de groep uit Lukavac dan door de groep uit overig
Bosnië. Dit klachtenpatroon komt binnen de selectieve groep deelnemers aan het

medisch onderzoek nog wat sterker naar voren.
Een aanzienlijk deel van de geconstateerde huidklachten (waaronder eczeem)
viel te herleiden tot constitutionele factoren. Aanleg speelt dan ook naar het

oordeelvan de artsen die het onderzoek hebben uitgevoerd in de meerderheid
van de gevallen een bijdrage aan het ontstaan, of blijven bestaan blijven van de

geconstateerde huidproblemen. Gezien het klachtenpatroon, wijze en moment
van ontstaan en nadere anamnese is volgens de artsen bij een ongeveer een

kwart van de huidproblemen een beïnvloedende rol van omgevingsÍactoren
aannemelijk, zowel binnen als buiten Bosnië. Ook psychosociale belasting, zowel

binnen als buiten Bosnië en leefstijl leverden volgens de artsen bij ongeveer een

op de vijf personen mensen met huidklachten een bijdrage aan het ontstaan.
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5.9 Vermoeidheid

5.9.1 lnÍormatieverzameling
De informatieverzameling ten aanzien van vermoeidheid heeft plaatsgevonden
op basis van de standaard-werkwijze zoals die is vastgelegd in het protocol
Medisch Onderzoek Lukavac (Reijneveld et al, 1997).

5.9.2 Bevindingen

vermoeidheidsklachten kwamen voor bij bijna eenderde (30%) van de
deelnemers aan het medisch onderzoek. Bij 14% van de groep werd geen
toelichting gegeven of aanvullende diagnose gesteld door de betrokken artsen.
Bij9o/" van de groep werd .chronische vermoeidheid. vastgesteld. Bijde overige
mensen (n=14; 7%) werd een achterliggende verklaring voor de
vermoeidheidsklachten gegeven. Meestal ging het daarbij om achterliggende
psychische problematiek (PTSS, stress, overspannenheid, depressieve
klachten). sporadisch werden ook andere verklaringen aannemelijk geacht, zoals
een verstoord bioritme (door ploegendienst) of conditiegebrek.

5.9.3 Bespreking

Een van de meest genoemde klachten bij de deelnemers aan het medisch
onderzoek betrof vermoeidheid. Vermoeidheid is een symptoom dat vaak
optreedt bij een veelvoud aan condities en ziekten, zoals inÍecties, ontstekingen,
verwondingen en operaties, overtraindheid, depressie, koorts, extreme
temperaturen, zware mentale inspanningen, stress en andere specifieke
aandoeningen (de Loos, 1997).

onder chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) wordt een aandoening verstaan
die gekenmerkt wordt door ernstige vermoeidheid, die langer dan 6 maanden
duurt, die heeft geleid tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren en
waarvoor geen verklaring kan worden gevonden. Gewoonlijk gaan deze
moeheidsklachten vergezeld van een aantal nielspecifieke klachten waaronder
spierpijn, geheugenstoornissen en concentratie-stoornissen. Bij lichamelijk
onderzoek en laboratoriumonderzoek worden doorgaans geen afwijkingen
gevonden (Swanink, 1 996).

Recent is uit de bevindingen van ondermeer het cambodja onderzoek (De Vries
et al, 1998) gebleken dat vermoeidheid een veel voorkomend verschijnsel is bij
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militairen die hebben deelgenomen aan een vredesoperatie. Ook uit ander

onderzoek is gebleken dat vermoeidheidsklachten zoals gemeten met de Korte

Vermoeidheidsvragenlijst bij militairen vaker voorkomen dan binnen de algemene

bevolking (Alberts et al, 1997). Dat geldt met name indien de vragenlijst wordt

aÍgenomen tijdens een oefening. ln dat geval kan er echter sprake zijn van een

normale reactie op de intensiteit en belasting van de oefeningen. Ook bij

metingen onder militairen in de kazerne werden gemiddeld wat hogere

vermoeidheidsscores gevonden dan binnen een vergeli.ikbare groep uit de

algemene bevolking.

Wanneer de bevindingen uit het medisch onderzoek worden vergeleken met het

vragenlijstonderzoek (zonder selectie en met een vergelijkingsgroep), kunnen de

volgende conclusies worden getrokken. Ook binnen de gehele

vragenlijstpopulatie (zowel uit Lukavac als uit overig Bosnië) is vermoeidheid een

veel voorkomend verschijnsel. Wel is de prevalentie van vermoeidheidsklachten

binnen de groep uit Lukavac signiÍicant hoger dan binnen de vergelijkingsgroep

uit overig Bosnië. De bevindingen binnen de selecte doelgroep van het medisch

onderzoek kunnen daarom worden onderschreven door resultaten uit het

vragenlijstonderzoek (zie voor een verdere bespreking het hooÍdrapport van het

gezondheidsonderzoek UNPROFOR).
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5.10 Hoofdpijn

5.10.1 lnformatieverzameling

De informatieverzameling ten aanzien van hoofdpijn heeft plaatsgevonden op
basis van de standaard-werkwijze zoals die is besproken in hoofdstuk 3 is
vastgelegd in het Protocol Medisch Onderzoek Lukavac (Reijneveld et al, 1997).

5.10.2 Bevindingen

Ruim een kwart van de deelnemers aan het medisch onderzoek rapporteert in
het kader van het medisch onderzoek regelmatig hoofdpijn te hebben.
Op geleide van de gerapporteerde hooÍdpijnklachten, de anamnese en het
aanvullend onderzoek konden de bedrijÍsartsen in een aantal gevallen een
diagnose stellen. Veelal werd achterliggende psychosociale problematiek
verantwoordelijk geacht voor de hoofdpijn. Psychische problemen en (post-
traumatische) stress-reacties waren naar de mening van de bij het onderzoek
betrokken artsen de belangrijkste achterliggende oorzaken voor de
gerapporteerde hooÍdpijnklachten. Ook sinusitis (ontsteking van de
voorhooÍdsholtes) werd meerdere keren genoemd als oorzaak voor hoofdpijn.

5.10.3 Bespreking
De prevalentie van gerapporteerde hooÍdpijnklachten binnen de selecte groep
van deelnemers aan het medisch onderzoek is vergelijkbaar met die binnen de
gehele groep militairen uit Lukavac die heeÍt deelgenomen aan het
vragenlijstonderzoek. Ten opzichte van de vergelijkingsgroep uit overig Bosnië
wordt binnen de gehele vragenlijstpopulatie uit Lukavac significant vaker
hoofdpijn gerapporteerd (zie voor een verdere toelichting de hooÍdrapportage
over het gezondheidsonderzoek UNPROFOR).
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5.1 1 Bewegingsapparaat

5.1 1.1 lnformatieverzameling
ln aanvulling op het gevolgde standaard-protocolten aanzien van de invulling van

het lichamelijk onderzoek, kon in gevalvan klachten aan het bewegingsapparaat
gebruik worden gemaakt van een aanvullend protocol.
Dit protocol was gebaseerd op de module bewegingsapparaat, die onderdeel
uitmaakt van het reguliere instrumentarium van de Arbodienst. Voor een verdere
toelichting hierop wordt verwezen naar het opgestelde Protocol Medisch
Onderzoek Lukavac (Reijneveld et al, 1997).

5.11.2 Bevindingen

Volgens de registratie van de bedrijfsartsen werden bij enige tientallen
deelnemers klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat
geconstateerd. Bij tien personen was naar het oordeel van de arts sprake van

ernstige klachten op het gebied van het bewegingsapparaat. De gestelde
diagnoses waren zeer heterogeen. Lumbago (lage rugpijn), hernia en specifieke
aandoeningen aan kniegewrichten, schouders of nek kwamen werden met enige
regelmaat vastgesteld. Ook was bij een deel van de groep sprake van
aspeciÍieke klachten van het bewegingsapparaat (spierpijn, stijfheid,
betrokkenheid van meerdere gewrichten en ledematen), waarbij door de artsen
geen eenduidige diagnose kon worden gesteld.

5.11.3 Bespreking
Op basis van anamnese en aanvullend (lichamelijk) onderzoek hebben de artsen
een oordeel gegeven over Íactoren die verantwoordelijk zijn voor oÍ een bijdrage
hebben geleverd aan het huidige klachtenpatroon. Aan het verblijf in Bosnië
gerelateerde belasting was naar het oordeel van de artsen in bijna de helft van
de gevallen een belangrijke of bijdragende Íactor. Rijden over slechte wegen,
ongelukken en het dragen van zware scherfvesten werden in dat kader met
name genoemd. Ook andere factoren werden verondersteld een rol te hebben
gespeeld bij het ontstaan of instandhouden van de klachten. Genoemd werden
daarbij met name leeÍstijl en omgevingsÍactoren en fysieke belasting (al dan niet

functie-gerelateerd) buiten het verblijf in Bosnië.
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5.12 Vaccinatiestatus

ln deze paragraaf wordt ingegaan op de vaccinatiestatus van de deelnemers aan
het medisch onderzoek. Ter voorkoming van het optreden van infectieziekten zijn
de militairen die naar Bosnië werden uitgezonden gevaccineerd. ln deze
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de genomen maatregelen.

DTP, TyÍus en Hepatitis A/B
Het vaccinatieprotocol voor uitzending naar Bosnië schreeÍ voor dat alle militairen
de volgende vaccinaties kregen:
- DTP (diÍterie, tetanus, poliomyelitis);
- Tyfus;
- Hepatitis A (Havrix).
lndien van toepassing werd van het DTP vaccin alleen een booster verstrekt.
Ongeveer de helÍt van de militairen is kort voor vertrek gevaccineerd tegen DTP.
De overigen waren vrijwel steeds nog adequaat beschermd.

Bijna iedereen is vlak voor het vertrek naar Bosnië gevaccineerd tegen Hepatitis
A en Tyfus. Bij een deel van de militairen lijken echter niet alle benodigde
Hepatitis A vaccinaties te zijn geregistreerd. Vaccinatie tegen Hepatitis B vond
alleen plaats bij geneeskundig personeel.

TBC
Tenslotte is bij het grootste gedeelte van de deelnemers voor vertrek een
Mantoux-test uitgevoerd om eventuele gevallen van tuberculose op te sporen.
Een standaard Mantoux-test wordt uitgevoerd bij alle personen die nieuw het
leger binnenkomen, voor en na uitzending naar hoog-prevalente tuberculose-
gebieden en bij alle personen die behoren tot een risicogroep.

Overige maatregelen
Naast de bovengenoemde beschermingsmaatregelen zijn er geen speciale
vaccins aan de naar Bosnië uitgezonden militairen toegediend ter verhoging van
de afweer tegen mogelijke biologische oorlogvoering (zoals Anthrax). Ook
hebben de naar Bosnië uitgezonden militairen geen Lariam als malaria-profylaxe
voorgeschreven gekregen. Er worden momenteel geen BCG-vaccinaties meer
gegeven (Bruins, 1 998).
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5.1 3 Clustering gezondheidsproblemen

ln de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste
gezondheidsproblemen besproken die uit het medisch onderzoek naar voren
komen. ln deze paragraaÍ wordt besproken hoe de meest gesignaleerde
gezondheidsproblemen onderling samenhangen. Zoals vastgelegd door de

bedrijfsartsen, hebben de meest gerapporteerde klachten betrekking op:
- bovenste luchtweg;
- onderste luchtweg;
- bewegingsapparaat;
- maagdarmstelsel;
- psychische problematiek (waaronder PTSS);
- geheugen- en concentratie;
- huid; en
- vermoeidheid.

Onderzocht is of er sprake was van een samenhang tussen deze
gezondheidsproblemen. Aangezien de samenhang werd getoetst op basis van
een dichotome indeling (welversus geen problemen) vond toetsing plaats met
behulp van de Fisher Exact toets (tweezijdig, alÍa =.05).

Bovenste luchtwegaandoeningen komen significant vaker voor in combinatie
met vermoeidheid (p=.Q3). Ook bestaat er een zwakke (echter niet signiÍicante)
relatie met het voorkomen van hoofdpijn (p=.09) en onderste luchtwegklachten
(p=.t g).

Onderste luchtwegaandoeningen blijken relatieÍ vaak voor te komen in

combinatie met klachten aan het bewegingsapparaat (p=.OZ). Tevens bestaat er

een zwak (niet significant) verband tussen onderste luchtwegaandoeningen en
psychische problematiek (p=. 1 0).

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn gerelateerd aan zowel
bovenste luchtwegaandoeningen (p=.Oe) als psychische problemen (p=.001 ).

Maagdarmklachten blijken zowel positieÍ gerelateerd te zijn aan psychische

klachten (P=.00't) als aan chronische vermoeidheid (p=.91;.

Psychische klachten blijken, zoals hierboven vermeld, signiÍicant vaker voor te
komen bij mensen met maagdarmklachten. Tevens bestaat een signiÍicante
samenhang met aandoeningen aan het bewegingsapparaat (p=.00t ) en
geheugen en/of concentratieproblemen (p=.002).
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Geheugen- en concentratie-problemen komen zoals hierboven al is
weergegeven signiÍicant vaker voor bij mensen waarbij sprake is van psychische
problematiek. Van de mensen zonder duidelijke psychische problematiek heeft
16% last van geheugen- en/of concentratieproblemen. Van de groep met
psychische problematiek heeft ruim 40% last van geheugen- en/oÍ
concentratieproblemen (p=.OOZ). Tevens bestaat er een zwak, net niet
significant, verband met chronische vermoeidheid (p=.97; en hoofdpijn (p=.OZ).

Huidklachten blijken geen systematische samenhang te vertonen met de
overige hoofdgroepen van gezondheidsproblemen.

Chronische vermoeidherd blijkt significant samen te hangen met psychische
problematiek (p=.009), maagdarmproblemen (p=.0t) en tevens bovenste
luchtwegaandoeningen (p=.Og). Er bestaat ook een wat minder sterk, net niet
signiÍicant, verband met geheugen- en concentratie-problemen (p=.OZ).
ln het onderstaande schema zijn de bevindingen grafisch weergegeven. Hoe
dichter bepaalde gezondheidsproblemen bij elkaar liggen, hoe sterker de
samenhang tussen beide problemen is. De sterkte van het verband (hoe kleiner
het getal, hoe sterker het verband) staat aangegeven bij de pijlen.
Als de twee gezondheidsproblemen signiÍicant samenhangen is dat weergegeven
met een ononderbroken lijn. Als er sprake is van een zwak, niet signiÍicant,
verband staat er een stippellijn weergegeven.

Figuur 5. 1 5: Schematisch overzicht samenhang gezondheidsproblemen
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Zoals uit bovenstaande Íiguur valt op te maken, zijn huidproblemen en -in
mindere mate- hooÍdpijn niet sterk gerelateerd aan de andere
gezondheidsproblemen. Er bestaat wel een vrij duidelijk verband tussen

chronische vermoeidheid, psychische problemen, klachten van het

maagdarmstelsel en geheugen- en concentratieproblemen. Problemen ten

aanzien van het bewegingsapparaat (spierpijn, rugklachten etc.) blijken op

groepsniveau een samenhang te hebben met enerzijds psychische problematiek

en anderzijds onderste luchtwegklachten. Onderste en bovenste
luchtwegklachten blijken maar een vrij zwakke (niet signiÍicante) onderlinge
samenhang te hebben. Wel komen bovenste luchtwegklachten ongeveer twee

keer zo vaak voor bij mensen die eveneens last hebben van chronische
vermoeidheid. Veelvan de bovenste luchtwegklachten bestaan uit (allergische)

rhinitis oÍ sinusitis, hetgeen door betrokkenen vaak wordt gerapporteerd in de

vorm van een gevoel van continu verkouden ziin. Een samenhang met

vermoeidheidsklachten is daarmee goed te begrijpen.

Na de inventarisatie van bevindingen uit het medisch onderzoek wordt in
hoofdstuk 6 verslag gedaan van het zorggebruik en de huidige zorgbehoefte van
de deelnemers aan het medisch onderzoek.
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6 Zorggebruik en zorgbehoefte

ln dit hoofdstuk wordt allereerst het feitelijke zorggebruik van de deelnemers aan
het medisch onderzoek besproken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar
het huidige zorggebruik (§ 6 1) en het zorggebruik in de afgelopen jaren (§ 6.2)
ln § 6.3 wordt vervolgens de zorgbehoefte van de deelnemers aan het medisch
onderzoek beschreven. Deze zorgbehoeÍte is gebaseerd op de integratie van de
oordelen van de bedrijÍsartsen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van
het medisch onderzoek.

6.1 Huidig zorggebruik

Ruim een kwart (28%) van de deelnemers aan het medisch onderzoek is
momenteel nog onder behandeling van een arts oÍ andere hupverlener voor
klachten die door betrokkene in relatie worden gebracht met het verblijf in Bosnië.
Ruim de helft van de groep (51%) is hiervoor momenteel niet meer onder
behandeling, maar heeft hiervoor sinds terugkeer uit Bosnië wel op enig moment
hulp gehad. Ongeveer een op elke 5 deelnemers aan het medisch onderzoek
heeft -buiten het kader van het medisch onderzoek Lukavac- niet eerder hulp
gezocht.

6.2 Zorggebruik in afgelopen jaren

ln onderstaande tabel staat aangegeven bij welke hulpverleners de deelnemers
aan het medisch onderzoek in de aÍgelopen jaren hulp hebben gezocht voor hun
klachten. Aangezien veel mensen een beroep hebben gedaan op meerdere
hulpverleners, komt het totaal aan personen dat een oÍ meer hulpverleners heeft
geconsulteerd met 315 uit boven de 200 deelnemers aan het medisch
onderzoek. ln de derde kolom is weergegeven hoeveel procent van de
deelnemers aan het medisch onderzoek van hulp heeft gezocht bij de
betreÍÍende hulpverleners.
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Tabel 6.2: Door deelnemers geraadpleegde hulpverleners

hulpvedeners nan§$,itérconen,

6 n=OtS1

Huisarts

Militair arts

Afdeling lndividuele Hulpveíening

Bedriifsa*s rr:r,tr:,ir,rri:ia]:,tt:irt.,,:ttrrl

KNO-afts

Dermatoloog

lnternist

OrthoPeed ''''""' '

Longarts

RlAcGriii.il::]:::::tl]ti:lt]l:t,ii,i',, , ,,,

Neuroloog

Gastrí roloog '

93 460/o

,§,.' 37o/o

35 17%

25 1gyi

19 10o/o

1,5,,i,,,,,.,r,,.,fó,

14 7o/o

:.t: liiu 
rta 

ir,r, I il

13 "' 1ïo

13 77o

, §'ll ::il:lilll:l,trrltl:,,1ut,r.i,..,.5%

7 4o/o

0 3o/o

De huisarts en militair (curatief) arts zijn met respectievelijk 46lo en 371" de
meest geraadpleegde hulpverleners. Ruim tweederde van de deelnemers aan

het medisch onderzoek heeft sinds terugkeer een van deze beide artsen
geraadpleegd voor gezondheidsklachten die naar mening van de betrokkenen
verband houden met het verblijf in Bosnië.
Regelmatig geconsulteerde hulpverleners/instellingen zijn daarnaast AlH,
bedrijfsarts, KNO-arts, dermatoloog, internist, orthopeed, longarts, RIAGG,
neuroloog en gastro-enteroloog. Tevens is ongeveer 15o/ovàn de deelnemers
onder behandeling of onder behandeling geweest van diverse andere
hulpverleners, waaronder onder meer Íysiotherapeut en psychiater.
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6.3 Huidige zorgbehoefte

Nadat de resultaten van het medisch onderzoek bekend werden, zijn de
deelnemers hierover door de bedrijÍsarts geïnÍormeerd. Afhankelijk van de
resultaten van het medisch onderzoek en van de uitkomsten van de casus-
bespreking, waren er daarbij drie mogelijkheden.

1. Er was nog nader onderzoek nodig, voordat kon worden besloten of betrokkene voor
verdere hulp verwezen diende te worden naar een bepaalde specialist of
hulpverlener.

2. Er volgde verwijzing naar een specialist voor verder onderzoek en behandeling. Deze
verwijzing vond plaats via de huisarts (militair of burger) van de onderzochte persoon.
Betrokkene diende daartoe contact op te nemen met zijn of haar huisarts, die reeds
door de bedrijÍsafis is gei'nformeerd. Verwijzing kon ook de Afdeling lndividuele
H u lpve rleni ng (Al H) betreffen.

4. Verwijzing voor verder onderzoek en eventuele behandeling werd niet nodig geacht
door de bedrijfsarts.

ln alle gevallen heeft de onderzochte persoon zoveel mogelijk informatie
gekregen over de aard van de bevindingen van het medisch onderzoek.
ln overleg zijn vervolgens de eventuele consequenties daarvan doorgesproken,
zoals nader onderzoek of doorverwijzing. lndien daarvoor toestemming werd
gegeven werd de behandelend (huis- of militair) arts geïnformeerd over de
bevindingen van het medisch onderzoek.

Verdere nazorgbehoefte
De bedrijfsartsen hebben voor elk van de deelnemers aan het medisch
onderzoek aangegeven in hoeverre naar hun mening nog aanvullende zorg of
nader onderzoek wenselijk is. Wanneer hun bevindingen over de hele groep
deelnemers worden samengevat, levert dat het volgende beeld op.
Voor 38% van de deelnemers was naar de mening van de bedrijfsartsen geen
vervolgactie nodig, aangezien verdere medische en/oÍ psychosociale hulp niet
nodig is of reeds adequaat is verleend. Voor 33% van de groep werd het
wenselijk geacht om de huidige hulpverlening (behandeling oÍ controle) te
continueren. Voor een op elke 5 deelnemers (20%) aan het medisch onderzoek
is voor minstens één gezondheidsprobleem doorverwijzing naar huisarts, militair
arts, medisch specialist of psycholoog geadviseerd.

Doorverwijzing
De specialisten waarnaar doorverwijzing het meest plaatsvond zijn longarts,
KNO-arts, internist en psychiater. Doorverwijzing naar psychosociale
hulpverlening vond plaats bij 4o/ovàn de groep. De meest genoemde instellingen
daarbij waren de AÍdeling lndividuele Hulpverlening van de Koninklijke



-54- Biilaoe lll: lndividueel Medisch Onderzoek

Landmacht (eveneens toegankelijk voor ex-militairen) en het RIAGG.
Doorverwijzing naar zowel medische als psychosociale hulpverlening werd
geadviseerd bij 5'/" van de deelnemers.

7 Discussie bevindingen medisch onderzoek

Het medisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een selectieve groep
(voormalig) militairen, die gezondheidsklachten hebben die zij in verband
brengen met hun verblijf in Lukavac, Bosnië. Het medisch onderzoek was gericht
op het inventariseren van de huidige zorgbehoeÍte, om waar nodig aanvullende
zorg te kunnen (laten) verlenen. Vanwege de selectieve deelname van mensen
met gezondheidsklachten, moeten de bevindingen van het medisch onderzoek
in het licht worden geplaatst van de bevindingen uit het vragenlijstonderzoek en
het aanvullende milieuonderzoek. Voor de discussie over de bevindingen van
het medisch onderzoek wordt daarom verwezen naar hooÍdstuk 10 van de
hooÍdrapporlage van het gezondheidsonderzoek UNPROFOR. ln dat hoofdstuk
worden de bevindingen uit het vragenlijstonderzoek, het medisch onderzoek en
het milieuonderzoek geïntegreerd.

I
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SAMENVATTING

Inleiding

In de periode 1994-1995 zijn Nederlandse militairen, voor perioden van m.ximaal 6 maanden,
gelegerd geweest op het terrein van de cokesfabriek "Boris Kidric" nabij Lukavac in Bosnië-
Herzegovina. Het betrof een zeer stoffig terrein dat bovendien is gelegen in een industriële
omgeving waarin regelmatig (winter-)smog optreedt. [n de eerste periode was er bovendien
sprake van gebrekkige sanitaire voorzieningen en van "overcrowding". Een aantal malen is op
de locatie een schoonmaakactie uitgevoerd ten einde de hoeveelheid stof, voomamelijk
kolenstof en roet, te verminderen.
Een aantal van deze militairen gaven na terugkomst aan gezondheidsklachten te ondervinden,
die door hen werden toegeschreven aan hun verblijf te Lukavac.
Na publicaties in de pers en vragen in de Tweede Kamer is door Defensie besloten een

onaÍhankelijk onderzoek in te stellen. Het onderzoek bestond uit drie delen:

I . vragenlijstonderzoek (gezondheidsenquëte), uitgevoerd door TNO-PG;
2. medisch onderzoek, uitgevoerd door de Arbo-dienst KL volgens protocol van TNO-PG;
3. en een milieu-onderzoek, uitgevoerd door DIIV.
Deze samenvatting betreft het milieu-onderzoek.

Doel

De doelstelling van het milieu-onderzoek betreft het maken van een inschatting van de
gezondheidsrisico's in relatie tot blootstelling aan milieuverontreiniging.

Beschikbare gegevens

Voor de risicobeschouwing is in eerste instantie gebruik gemaakt van:

- beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit onderzoeksrapporten van zowel
Amerikaanse, als Noorse en Nederlandse oorsprong;

- interne rapportages en perspublicaties;

- literatuuronderzoek;

- aannames gebaseerd op ervaringgegevens met soort gelijke industriële complexen.

Beschouwde blootstellingsroutes

ln de risicobeschouwing zijn alle vooraf aannemelijke blootstellingsroutes beschouwd:

- bodemverontreiniging;

- luchtverontreiniging:
o stoffige omgeving en opwervelend stof ;
. carcinogene effecten van polycyclische aromaten in stof, uitlaatgassen en

tabaksrook;
. wintersmog;

- microbiële en parasitaire verontreiniging van het drinkwater.
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Gehanteerde nonnen

De mogelijke blootstelling is voor zover mogelijk vergeleken met maarschappelijk
geaccepteerde noÍïnen voor de beroepsmatige blootstelling. Daarbij zijn correctiefactoren
toegepast in verband met de verblijfsduur.

Risicobeschouwing

Bodemverontreiniging
De blootstelling ten gevolge van (eventueel) op de locatie aanwezige bodemverontreiniging ligt
ruim onder de aanvaardbare grenzen. Wij sluiten het uit dat dit tot problemen kan hebben
geleid.

Luchtverontreiniging
Carcinogene stoffen
De tijdens het verblijf in Lukavac geldende grenswaarde voor blootstelling aan carcinogene
stoffen in de lucht, in dit geval polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zijn niet
overschreden.

Stffige omgeving en opwervelend stof
Het is mogelijk dat gestationeerde Nederlanders met name in maart 1994 op de locatie, vóór en
tijdens de schoonmaakoperatie, enige hinder hebben ondervonden van opwervelend inadembaar
stof, waaronder kolenstof . Dit kan hebben geleid tot zwart stof in het luchtwegslijm. Tijdens de
schoonmaakoperaties kunnen de geldende grenswaarden incidenteel zijn overschreden. Gezien de
korte blootstellingsduur tijdens de schoonmaakoperatie(s) sluiten wij het uit dat blijvende effecten
door stof zijn opgetreden.

Vluchti ge or ganis che verbindingen
De concentraties vluchtige organische stoffen in de lucht liggen ruim onder de gecorrigeerde
MAC-waarden.

Wintersmog (fijn stof en zwavedioxide)
Voor de gecombineerde blootstelling aan fijn stof en zwaveldioxide zijn de MAC-waarden niet of
hooguit incidenteel overschreden. Dit kan de volgende effecten geven:
o Korte termijn effecten

Het is mogelijk dat personen die ter plaatse zijn gestationeerd tUdens hun verblijf effecten op
de gezondheid (ademhalingswegen, eventueel irritatie ogen, luchtweginfecties) hebben
ondervonden door combinatie van fijn stofen zwaveldioxide in de lucht. Dit geldt dan voor het
(mid)winterseizoen en/of uitlaatgassen op de werkplek en/of tabaksrook in binnenlucht.
Daarbij denken wij met name,un groepen met gevoelige constitutie (o.a. atopische constitutie)
en aan bovenmatig blootgestelde personen, zoals monteurs van dieselmotoren. Het betreft hier
korte termijn effecten.

l5 joudi 1999, Eic dcfniricf
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o Middellange temijn fficten
lVat betreft evenftreel mogelijke middellange termijn effecten van zodanige blootstelling
bestaan in de wetenschap nog onzekerheden en discussie. Daarbij is enerzijds de blootstelling
in Lukavac hoger geweest dan gebruikelijk is in bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde
Staten. Anderzijds is er sprake van gezonde jonge mensen die relatief kort (maxirnaal een half
jaar) zrjn blootgesteld.
Er worden in de literatuur wel indicaties gegeven van extra gevoeligheid voor het optreden van

allergische reacties van ademhalingswegen (door gebruikeldke allergenen) bij blootstelling aan

irriterende stoffen, voorkomend in het milieu, bij personen met zogenaamde atopische aanleg.

Verrichte epidemiologische onderzoeken, die erop waren gericht om de stijgende trend van

astma te koppelen aan verontreiniging van de omgevingslucht, zijn niet overtuigend geweest.

Met in acht neming van genoemde onzekerheden en discussie zou de blootstelling aan

luchtverontreiniging met irriterende stoffen eventueel bij enkele gevoelige (atopische)

personen een bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling of nog merkbare

verergering van allergische luchtwegklachten door gebruikelijke allergenen.

Rookgedrag overtreft overigens de bijdrage van blootstelling op de werkplek en in de

leefomgeving.

Drinkwater
Tijdens de uitzending is steeds volgens bestaande VN-regels veilig en gecontroleerd drinkwater
beschikbaar geweest. Dit laat onverlet dat er door personen wel eens gebruik werd gemaakt

van drinkwater uit het lokale en niet door defensie gecontroleerde leidingnet. Via deze route
kan een eventuele microbiële en/of parasitaire besmetting, onder andere leidend tot diarree,
hebben plaatsgevonden.

Onderlinge besmetting kan ook hebben plaatsgevonden door aanvankelijk onvoldoende
sanitaire voorzieningen.
Eventuele gezondheidseffecten op langere termijn kunnen alleen door mogelijk aanwezige
parasieten zijn veroorzaakt.
De donkerbruine kleur van het leidingwater kan worden verklaard uit hoge concentraties

mangaan. Mangaan zelf vormt via drinkwater geen risico voor de gezondheid.

Slotconclusies

Tijdens het verblijf in Lukavac kan men hinder hebben ondervonden ten gevolge van de hiema
genoemde blootstellingsroutes :

I . Tijdens de schoonmaakoperatie(s) kan men hinder hebben ondervonden van opwervelend stof.
Wij sluiten het uit dat dit tot langdurige problemen kan hebben geleid.

2. De blootstelling aan wintersmog, uitlaatgassen en roken kan er bij daarvoor gevoelige
(atopische)personen en bij extra blootgestelden (monteurs) voor gezorgd hebben dat er tijdens

hun verblijf aldaar gezondheidsklachten optraden. Het is in de literatuur niet eenduidig
omschreven of dit voor deze groepen personen ook op de middellange termijn nog een indirect
effect op de gezondheid kan hebben.

3. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de leidingwaterkwaliteit kans heeft gegeven op

gezondheidsklachten.

15 jeuui 1999, 6ic dcfiniticf
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Bijlage V: Bevindingen AIH-onderzoek

Gerapporteerde

Gezondheidsklachten

AIH-Onderzoek (1)

lichamelijke klachten 
- 

uitzending

psychische klachten 
- 

uitzending

oordeel gezondheid < goed

medicijnen

contact hulpverlening

geen klachten i.v.m. uitzending

niet zo tevreden hulpverlening

verandering waargenomen

verandering vooral negatief

misselijkheid

verminderde motoriek,coördinatie

gespannen, nerveus

lichamelijk slap / vermoeid

verdooÍd / zwaar gevoel

trillen/ tintelen armen / benen

warm / koud gevoel

pijn laag in rug

moeilijk inslapen

aandachtsproblemen

vaker ziekmelding

geheugenproblemen

pijn in borst / hart / rug

moeilijk adem krijgen

hartkloppingen

hoofdpijn

duizeligheid

brok in keel

darmklachten

spierpijn

onrustige, gestoorde slaap

uitslag

verminderde weerstand

andere klachten

LUKAVAC LUKAVAC Overig

Totale gedeelte Bosnië

uitzending uitzending 9+95
(n=280) (n=175) (n=32S)

UNPROFOR

TOTÀAL
(n=3980)

29

18

16

b

36

29

37

18

19

10
't3

11

10

16

16

12

4

31

41

27

60

14

16

8

32

25

10

12

12

32

24

32

8

26

10

6

21

10

I
11

14

24

I
11

zó

8 13

18 10

128
44

28 26

37 53

24 23

61 56 57

17

21

11 10

14 16

11 7 7

41 26 26

31 24 22

1486

35 31 33

32 22 20

43 33 29

955
33 26 20

15 9 I
11 6 2

957
32 20 19

2096
13 6 s

19 711
22 12 10

31 19 20

11 5 8
'19 I 7

41 20 20

Bron: Bewerking AlH-gegevens Nazorg-onderzoek Koninklijke Landmacht, lgg1.
Flach & Zijlmans. Vragenlijst Nazorg-KL. Verwerkingsproblemen na uitzending.







De afgelopen jaren is de deelname van Nededandse

\,) militairen aan internationalq crisisbeheersingsoperaties

H één van de belangr[ikste taken van het Ministerie van

Defensie geworden. De zorg voor het lichamelijk en geestelifk

welzijn van de uitgezonden militairen is daarbij een voortdurend

punt van aandacht.

Signalen aver gezondheidsklachten bij een deel van de naar voor-

malig Joegoslavië uitgezonden militairen waren de aanleiding

voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van dit onderzoek

naar de gezondheid van militairen die uitgezonden ziin geweest

naar een drietal locaties in voormalig Joegoslavië te \Meten

Lukavac, Santici en Busovaca.

Met behulp van een vragenlijst-onderzoek zijn de aard, omvang

en mogelijke oorzaken van de bestaande gezondheidsklachten in

kaart gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO Preventie

en Gezondheid te Leiden.

In een aanvullend medisch onderzoek is tevens de zorgbehoefte

van een deel van de uítgezonden militairen rl"l^et gezondheids-

klachten geïhventariseerd. De resultaten hiervan vormden de

basis voor (verdere) verwij zin g en /of behandeling.

De Arbo-dienst van de Koninklijke Landmacht voerde dit
medisch onderzoek uit. Het medisch onderzoek werd verricht op

basis van een door TNO Preventie en Gezondheid met behulp

van externe deskundigen opgesteld protocol.


