
Bijlagen bij “De psychosociale impact van schade
en versterking: Stand van zaken 2021”

25 januari 2022

Bijlage 1: Vragenlijsten

Gronings Perspectief fase 3, meting 1 (april 2021)

Vraag Antwoordopties

Gezondheid
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

● zeer slecht
● slecht
● gaat wel
● goed
● zeer goed
● weet ik niet

Hoe vaak heeft u de afgelopen weken last gehad
van de volgende klacht(en)?
Buik of maagklachten
Hartkloppingen
Hoofdpijn
Duizeligheid of licht in het hoofd
Overgevoeligheid voor licht of geluid
Spier- of gewrichtsklachten
Hoesten of keelklachten
Prikkelbaar of irritatie
Geheugen- of concentratieproblemen
Slaapproblemen
Moeheid
Nerveus of gespannen gevoel

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde
in de afgelopen 4 weken. Kies per vraag het
antwoord dat het beste omschrijft hoe vaak u
dit gevoel had.
Voelde u zich erg zenuwachtig?
Voelde u zich gelukkig?
Voelde u zich neerslachtig en somber?
Voelde u zich kalm en rustig?
Zat u zo erg in de put dat niets u kon
opvrolijken?
Voelde u zich boos?
Voelde u zich hoopvol?
Voelde u zich machteloos?
Voelde u controle over uw leven?
Voelde u zich eenzaam?
Voelde u zich wanhopig?

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet



Vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende
instanties of personen?
De Rijksoverheid
Uw gemeente
De provincie Groningen
De brandweer/Veiligheidsregio Groningen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
De Groninger Bodem Beweging (GBB)
Het Groninger Gasberaad
Buurtgenoten

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet/ ik ken deze instantie niet

In hoeverre heeft u op dit moment het gevoel
dat de Rijksoverheid …
... u serieus neemt
... naar u luistert
... haar best doet om uw situatie te begrijpen
... zich inzet om uw situatie te verbeteren
... u vertrouwt

● Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet/ niet van toepassing

In hoeverre heeft u op dit moment het gevoel
dat uw gemeente …
... u serieus neemt
... naar u luistert
... haar best doet om uw situatie te begrijpen
... zich inzet om uw situatie te verbeteren
... u vertrouwt

● Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet/ niet van toepassing

In hoeverre heeft u op dit moment het gevoel
dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) …
... u serieus neemt
... naar u luistert
... haar best doet om uw situatie te begrijpen
... zich inzet om uw situatie te verbeteren
... u vertrouwt

● Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet/ niet van toepassing

In hoeverre heeft u op dit moment het gevoel
dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) …
... u serieus neemt
... naar u luistert
... haar best doet om uw situatie te begrijpen
... zich inzet om uw situatie te verbeteren
... u vertrouwt

● Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet/ niet van toepassing

In hoeverre heeft u op dit moment het gevoel
dat uw buurtgenoten …
... u serieus nemen

● Helemaal niet
● Een beetje
● Enigszins



... naar u luisteren

... hun best doen om uw situatie te begrijpen

... zich inzetten om uw situatie te verbeteren

... u vertrouwen

● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet/ niet van toepassing

Veiligheid en risicoperceptie
Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier weken
gevoeld op de plek waar u woont in verband
met de gaswinning?

● Zeer onveilig
● Onveilig
● Niet onveilig, niet veilig
● Veilig
● Zeer veilig
● Weet ik niet

In het geval van toekomstige aardbevingen: hoe
groot schat u de kans dat…
…u deze aardbevingen zelf meemaakt?
… uw eigendommen worden beschadigd als
gevolg van de gaswinning?
…u verwond zult raken als gevolg van een
aardbeving?
…u in de knel komt om financiële redenen?
…u in de knel komt door alsmaar meer
procedures en gedoe rondom schade en
versterking?

● Zeer kleine kans
● Kleine kans
● Kans is redelijk
● Kans is groot
● Kans is zeer groot
● Weet ik niet/ n.v.t.

Schade en versterking
Hoe vaak heeft u schade door gaswinning
gehad?

● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Hoe vaak heeft u schade gemeld? ● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Bij welke instantie(s) heeft u schade gemeld? ● De Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM)

● Centrum Veilig Wonen (CVW)
● Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade

Groningen (TCMG)
● Instituut Mijnbouwschade Groningen

(IMG)
● Weet ik niet
● Anders, namelijk:



Wanneer heeft u voor het eerst schade gehad
door gaswinning?

● Vóór 2012
● 2012
● 2013
● 2014
● 2015
● 2016
● 2017
● 2018
● 2019
● 2020
● 2021
● Weet ik niet

Wanneer heeft u voor het laatst schade gehad
door gaswinning?

● Vóór 2012
● 2012
● 2013
● 2014
● 2015
● 2016
● 2017
● 2018
● 2019
● 2020
● 2021
● Weet ik niet

Heeft u in de afgelopen jaren een brief
ontvangen over versterking in uw wijk of aan
uw woning (bijvoorbeeld een brief over het
risicoprofiel van uw woning)?

● Ja
● Nee
● Weet ik niet

Zit u (of zat u) in een traject voor versterking of
sloop-nieuwbouw van uw woning (bijvoorbeeld
opname, beoordeling, planvorming of
uitvoering)?

● Ja, het traject loopt nog
● Ja, het traject is afgerond
● Nee, ik ben nog in afwachting van nadere

informatie
● Nee, versterking is voor mij niet aan de

orde
● Weet ik niet/niet van toepassing
● Anders, namelijk

Welke stelling over de afronding van het traject
is het meest op u van toepassing?

● Uit de opname en beoordeling is gebleken
dat versterking of sloop-nieuwbouw niet
nodig was

● Mijn huis is versterkt
● Mijn huis is gesloopt en nieuw gebouwd
● Weet niet/ niet van toepassing
● Anders, namelijk

In welke fase van het traject zit u op dit
moment?

● Ik ben in afwachting van nadere
informatie/vervolgstappen

● Ik sta voor een keuze (bijv. tussen
versterken en sloop-nieuwbouw of tussen
verschillende regelingen)



● Er vindt momenteel een opname plaats
van de staat van mijn woning of dit staat
gepland

● Er vindt momenteel een beoordeling plaats
van mogelijke risico’s en maatregelen

● Er is een plan van aanpak vastgesteld
● De uitvoering van de werkzaamheden

vindt plaats
● Weet ik niet/niet van toepassing
● Anders, namelijk

We willen u vragen terug te denken aan het
eerste moment dat de versterking een rol ging
spelen in uw leven. Waarmee begon dit voor u?

Open vraag

Welk jaar was dat? ● vóór 2015
● 2015
● 2016
● 2017
● 2018
● 2019
● 2020
● 2021
● Weet ik niet/niet van toepassing

Is voor u al duidelijk wanneer bij u het
versterkingstraject of sloop-nieuwbouwtraject
afgerond zal zijn?

● Het traject is al afgerond
● Helemaal niet duidelijk
● Een beetje duidelijk
● Enigszins duidelijk
● Erg duidelijk
● Heel erg duidelijk
● Weet ik niet / niet van toepassing

Wie was of is verantwoordelijk voor uw
versterkingstraject of het
sloop-nieuwbouwtraject (opname, beoordeling,
vaststelling, uitvoering)?

● CVW
● NCG
● Ik versterk mijn woning in eigen beheer /

heb mijn woning in eigen beheer versterkt
● Weet ik niet / niet van toepassing
● Anders, namelijk

Vindt er in uw directe omgeving versterking of
sloop-nieuwbouw van huizen plaats of
verwacht u dat dit gaat plaatsvinden?

● ja
● nee
● weet ik niet

Hieronder is er ruimte voor aanvullingen en
opmerkingen over uw ervaring met de
versterkingsoperatie.

Weerbaarheid
Wat volgens mij mensen kwetsbaar maakt voor
de gevolgen van de gaswinning is ...

Open vraag

In hoeverre bent u zelf kwetsbaar voor de
gaswinning? We stellen het op prijs als u uw

● Helemaal niet
● Een beetje



antwoord wilt toelichten. ● Enigszins
● Erg
● Heel erg
● Weet ik niet / niet van toepassing

In hoeverre is dit de afgelopen vijf jaar
veranderd?

● Verslechterd
● Onveranderd
● Verbeterd

Waar schrijft u dit aan toe? Open vraag

Actualiteiten
In hoeverre houden onderstaande
gebeurtenissen u bezig?
De vorming van een nieuw kabinet
Gemeentelijke herindeling
De parlementaire enquête gaswinning
Bestuursakkoord Groningen van 6 november
2020
Wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen
Projecten en programma’s van het Nationaal
Programma Groningen
Waardedalingsregeling van het IMG

● Helemaal niet
● Een beetje
● Redelijk veel
● Veel
● Zeer veel
● Weet ik niet/ niet van toepassing

Verwacht u dat deze ontwikkelingen in de
toekomst positieve of negatieve gevolgen voor
bewoners in het gaswinningsgebied zullen
hebben?
De vorming van een nieuw kabinet
Gemeentelijke herindeling
De parlementaire enquête gaswinning
Bestuursakkoord Groningen van 6 november
2020
Wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen
Projecten en programma’s van het Nationaal
Programma Groningen
Waardedalingsregeling van het IMG

● Negatief
● Een beetje negatief
● Niet negatief/ niet positief
● Een beetje positief
● Positief
● Weet ik niet

Achtergrondvragen
Bent u sinds juni 2019 verhuisd?

● Ja
● Nee
● Weet ik niet

Wanneer bent u (voor het laatst) verhuisd?
(maand + jaar)

We ontvangen graag uw huidige postcode en huisnummer. We gebruiken deze alleen voor
onderzoeksdoeleinden. We koppelen met uw postcode en huisnummer gegevens over versterking
en woningschade aan uw ervaringen. We maken daarbij gebruik van informatie uit het register
van versterking (momenteel in beheer bij Nationaal Coördinator Groningen) en het
schaderegister (momenteel in beheer bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen). Deze
organisaties krijgen geen inzage in uw antwoorden op de vragenlijst. Meer informatie hierover
vindt u op onze website www.groningsperspectief.nl/veelgestelde-vragen/

Wat is uw postcode? (bijv. 9640 PA)



Wat is uw huisnummer? (bijv. 20)

We willen een aantal panelleden uit het
Groninger Panel benaderen voor een gesprek
van circa 60 minuten om enkele verdiepende
vragen te stellen over de gevolgen van
gaswinning, schade en versterking. Zouden we
u hiervoor mogen benaderen?

● Ja
● Nee

Op welk mailadres of telefoonnummer kunnen
we u benaderen voor het maken van een
afspraak?

Tot slot
Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst
en/of het onderzoek, of over de onderwerpen
die in deze vragenlijst naar voren kwamen?

Open vraag



Gronings Perspectief fase 3, meting 2 (oktober 2021)

Vraag Antwoordopties

Sociale verbondenheid
Denk na over de mensen in uw dorp of buurt.
In hoeverre bent u het eens met deze
uitspraken?
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van de
mensen in mijn dorp of buurt.
Ik voel me verbonden met de mensen in mijn
dorp of buurt.
Ik steun en help anderen in mijn dorp of buurt.

● Helemaal oneens
● Beetje oneens
● Niet eens, niet oneens
● Beetje eens
● Helemaal eens
● Weet ik niet

Kruis op iedere regel aan in hoeverre u
onderstaande activiteit in het afgelopen jaar
hebt ondernomen in reactie op de gaswinning.
Ik zoek er informatie over.
Ik probeer te begrijpen wat er precies gebeurt.
Ik steun en help anderen die ermee kampen.
Ik praat met anderen die dit meemaken.
Ik laat van mezelf horen (bijv. door een klacht
in te dienen over hetgeen me is overkomen).
Ik neem deel aan demonstraties.
Ik vermijd alles wat met de gaswinning te
maken heeft.
Ik leg me neer bij de situatie omtrent de
gaswinning.

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Heel vaak
● Weet ik niet/n.v.t.

Gezondheid
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf
contact gehad met een huisarts?

● In de afgelopen 2 maanden
● Langer dan 2 maanden maar minder dan

12 maanden geleden
● 12 maanden geleden of langer
● Nog nooit
● Weet ik niet/wil ik niet zeggen

Hoe vaak heeft u in de afgelopen twee
maanden contact gehad met een huisarts?

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? ● Zeer slecht
● Slecht
● Gaat wel
● Goed
● Zeer goed
● Weet ik niet

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last
gehad van de volgende klacht(en)?
Buik of maagklachten
Hartkloppingen
Hoofdpijn
Duizeligheid of licht in het hoofd

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend



Overgevoeligheid voor licht of geluid
Spier- of gewrichtsklachten
Hoesten of keelklachten
Prikkelbaar of irritatie
Geheugen- of concentratieproblemen
Slaapproblemen
Moeheid
Nerveus of gespannen gevoel

● Weet ik niet

De volgende vragen gaan over hoe u zich
voelde in de afgelopen 4 weken. Kies per
vraag het antwoord dat het beste omschrijft
hoe vaak u dit gevoel had.
Voelde u zich erg zenuwachtig?
Voelde u zich gelukkig?
Voelde u zich neerslachtig en somber?
Voelde u zich kalm en rustig?
Zat u zo erg in de put dat niets u kon
opvrolijken?
Voelde u zich boos?
Voelde u zich hoopvol?
Voelde u zich machteloos?
Voelde u controle over uw leven?
Voelde u zich eenzaam?
Voelde u zich wanhopig?

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

Veiligheid en risicoperceptie
Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier
weken gevoeld op de plek waar u woont in
verband met de gaswinning?

● Zeer onveilig
● Onveilig
● Niet onveilig, niet veilig
● Veilig
● Zeer veilig
● Weet ik niet

In het geval van toekomstige aardbevingen:
hoe groot schat u de kans dat…
…u deze aardbevingen zelf meemaakt?
…uw eigendommen worden beschadigd als
gevolg van de gaswinning?
…u verwond zult raken als gevolg van een
aardbeving?

● Zeer kleine kans
● Kleine kans
● Kans is redelijk
● Kans is groot
● Kans is zeer groot
● Weet ik niet/n.v.t.

Schade
Hoe vaak heeft u schade door gaswinning
gehad? (U mag ook een schatting geven.)

● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Hoe vaak heeft u schade gemeld? (U mag ook
een schatting geven.)

● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer



● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Toekomstperspectief
Onderstaande vragen gaan over hoe hoopvol u
zich voelde in de afgelopen 4 weken in relatie
tot de gaswinningsproblematiek.
Voelde u zich hoopvol voor Groningen als
geheel, als u kijkt naar de
gaswinningproblematiek?
Voelde u zich hoopvol voor uzelf, als u kijkt
naar de gaswinning sproblematiek?

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

Kunt u aangeven waarom u zich wel of juist
niet hoopvol voelde voor Groningen als geheel
in relatie tot de gaswinning?

Open vraag

Kunt u aangeven waarom u zich wel of juist
niet hoopvol voelde voor uzelf in relatie tot de
gaswinning?

Open vraag

Er wordt door verschillende overheden en
organisaties gesproken over “herstel van de
gaswinningsregio”. Herstel betekent het weer
in goede staat (terug)brengen van iets. Wat
moet er volgens u worden hersteld?

Open vraag

Veerkracht in tijden van stress en
onzekerheid
In hoeverre vindt u de volgende factoren op
dit moment van belang in het kader van de
gaswinningsproblematiek?
Dat ik me veilig kan voelen in mijn huis
Dat mensen elkaar tot steun zijn, op elkaar
kunnen terugvallen
Dat ik het gevoel heb dat ik zelf of samen met
anderen mijn/onze problemen omtrent
gaswinning kan oplossen
Het gevoel dat ondanks moeilijke tijden de
toekomst beter zal zijn
Dat er erkenning is voor de
gaswinningsproblematiek
Dat ik weet waar ik aan toe ben met mijn huis
als het gaat om schadeherstel en/of versterking
Dat ik zelf controle heb over schadeherstel
en/of versterking
Dat ik betrokken word en mee mag denken over
beslissingen over mijn eigen situatie omtrent
schadeherstel en/of versterking
Dat ik betrokken word en mee mag denken over
beslissingen omtrent de (toekomst van de)
regio

● Helemaal niet belangrijk
● Niet belangrijk
● Niet belangrijk/ niet onbelangrijk
● Belangrijk
● Heel belangrijk
● Weet ik niet



Overheden en organisaties kunnen deze
factoren ondersteunen. In hoeverre vindt u
dat hierin op dit moment voldoende
ondersteuning wordt geboden door
overheden en organisaties in het kader van de
gaswinningsproblematiek?

Overheden en organisaties bieden voldoende
ondersteuning op de volgende factoren:
Dat ik me veilig kan voelen in mijn huis
Dat mensen elkaar tot steun zijn, op elkaar
kunnen terugvallen
Dat ik het gevoel heb dat ik zelf of samen met
anderen mijn/onze problemen omtrent
gaswinning kan oplossen
Het gevoel dat ondanks moeilijke tijden de
toekomst beter zal zijn
Dat er erkenning is voor de gaswinnings-
problematiek
Dat ik weet waar ik aan toe ben met mijn huis
als het gaat om schadeherstel en/of versterking
Dat ik zelf controle heb over schadeherstel
en/of versterking
Dat ik betrokken word en mee mag denken over
beslissingen over mijn eigen situatie omtrent
schadeherstel en/of versterking
Dat ik betrokken word en mee mag denken over
beslissingen omtrent de (toekomst van de)
regio

● Helemaal oneens
● Beetje oneens
● Niet eens, niet oneens
● Beetje eens
● Helemaal eens
● Weet ik niet
● N.v.t/ ondersteuning is niet nodig

Hieronder verschijnen de factoren waarvan u
heeft aangegeven dat u ze belangrijk vindt en
waarvan u vindt dat hiervoor niet voldoende
ondersteuning is. Hoe kunnen overheden en
organisaties dit verbeteren?

Open vraag

Vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende
instanties of personen?
De Rijksoverheid
Uw gemeente
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG)
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet/ ik ken deze instantie niet

In hoeverre heeft u vertrouwen in de aanpak
van de gaswinningsproblematiek door de
Nederlandse regering?

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet

Covid-19 ● Ja, met diagnose



Heeft u zelf Covid-19 (gehad)? ● Ja waarschijnlijk, maar zonder diagnose
● Nee
● Weet ik niet
● Wil ik niet zeggen

Heeft u op dit moment nog Covid-19 of
klachten die daarmee samenhangen?

● Ja
● Nee
● Weet ik niet
● Wil ik niet zeggen

In hoeverre heeft u vertrouwen in de aanpak
van de coronacrisis door de Nederlandse
regering?

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet

Tot slot
Heeft u nog opmerkingen over deze
vragenlijst en/of het onderzoek, of over de
onderwerpen die in deze vragenlijst naar
voren kwamen?

Open vraag



Bijlage 2: Overzicht gegevens aangeleverd door NCG

Variabele Omschrijving

Risicoprofiel Categorie: Mogelijk verhoogd/licht verhoogd/normaal

Werkvoorraad Categorie: Wel of niet in de werkvoorraad

Opname Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Beoordeling Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Planvorming Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Uitvoering Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Bouw afgerond Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Afgerond Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Type project Categorie: Nog niet bekend, Sloop/nieuwbouw, Bouwkundig
versterken (BKV)

Keuze bewoner Categorie: Regulier, huurder; Regulier, eigenaar; Bouwen in Eigen
Beheer & Eigenaar kiest bouwer; Bouwimpuls; 1588; Heft in Eigen
Hand en Eigen Initiatief

Bestuursakkoord Categorie: A/B/C

In  het huidige rapport worden niet alle variabelen geanalyseerd. We hebben ervoor
gekozen om die analyses pas in de loop van 2022, met nieuwe versterkingsdata erbij, uit
te voeren.



Bijlage 3: Afspraken verwerkingsovereenkomst NCG
De datamanager van Gronings Perspectief heeft adresIDs van respondenten die
toestemming hebben gegeven voor het koppelen van hun gegevens, via een beveiligde
sFTP-server (https://securetransfer.rijkscloud.nl/) met de datamanager van NCG
gedeeld. Het databestand was met een wachtwoord beveiligd dat alleen bekend was bij
de datamanager van Gronings Perspectief en NCG. De datamanager van NCG heeft waar
mogelijk gegevens over de versterkingsprocedure op dit adres aan dit adresID
gekoppeld (zie Bijlage 2 voor een overzicht van deze gegevens). De data is vervolgens
via de beveiligde sFTP-server aan de datamanager van Gronings Perspectief
overgedragen, waarna de datamanager van NCG het bestand met de adresgegevens van
de server heeft verwijderd. De datamanager van Gronings Perspectief heeft de data op
een beveiligde server van de Rijksuniversiteit Groningen gezet, waar alleen deze
onderzoekers van Gronings Perspectief bij kunnen die de data analyseren. Daarbij zijn
de afzonderlijke bestanden met een wachtwoord beveiligd. Ook staat de data te allen
tijde op deze beveiligde server. De data mogen niet worden gedownload naar een lokale
schijf. Op de beveiligde server zijn ook alle analyses gedaan.



Bijlage 4: Uitleg data en analyse versterking
Om duidelijker te maken hoe we deze data behandelen geven we een fictief voorbeeld
van een respondent die in de versterkingsoperatie zit. Onderstaand zien we een deel
van een tijdslijn van de vragenlijsten die deze respondent heeft ingevuld en de fases  die
hij/zij in de versterking heeft doorlopen (tussen meting 1 en 2 een opname, tussen
meting 3 en 4 een beoordeling, tussen meting 4 en 5 de vaststelling van de
planvorming). We analyseren of de fase tussen opname en beoordeling, dus scores op
meting 2 en meting 3, voor deze respondent verschillen van scores op andere
momenten -- en dit doen we voor alle fases. Hierom formuleren we dit in onze analyses
als ‘scores tussen fase a (in dit specifieke geval de opname) en fase b (in dit geval de
beoordeling)’. Daarnaast spreken we soms over wel of niet in een fase zitten: deze
respondent zit tijdens metingen 2 en 3 wel in de fase ‘tussen opname en beoordeling’,
maar niet in enige andere fase, zoals bijv. de fase ‘tussen beoordeling en planvorming’.
Deze laatste fase valt namelijk samen met meting 4.

Tijd      →

Metingen GP:
|

Meting 1
|

Meting 2
|

Meting 3
|

Meting 4
|

Meting 5

Fases versterking
voor een bewoner:

|
Opname

|
Beoordeling

|
Planvorming

We nemen alle meetpunten sinds 2016 mee. Dus als iemand bijvoorbeeld bij onze eerste
meting in 2016 de opnamefase heeft gehad, nemen we de gezondheidsscore van die
persoon tijdens die meting, maar ook de gezondheidsscore van iemand die pas bij de
laatste meting in 2021 de opname heeft gehad. We gebruiken hiervoor een
multilevel-regressieanalyse waarbij gezondheid, veiligheid en vertrouwen op enig
moment worden voorspeld door leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, de hoeveelheid
schade op dat moment, het verloop van de tijd, het in de werkvoorraad zitten of niet, en
het op dat moment wel of niet in de fases zitten. Dit levert figuren op waarin de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten worden weergegeven. Daarnaast laten we in
Bijlage A de voorspelde gemiddelde scores op de indicatoren in de verschillende fases
zien.

We gebruiken twee verschillende analysemethoden.

1. Bij de eerste methode analyseren we zowel de effecten binnen en tussen
deelnemers. Dit betekent dat gezondheidsscores van een respondent in een
bepaalde fase worden vergeleken met zijn/haar eigen gezondheidsscores in
andere fases, maar ook met de scores van andere respondenten in andere fases.



Deze analyse is belangrijk, want zo laten we met terugwerkende kracht
beschrijvend zien in welke fasen respondenten het meest kwetsbaar waren. Maar
met deze analysemethode kunnen we niet concluderen dat dit door die
specifieke fase komt, omdat het ook zou kunnen dat de meest kwetsbare mensen
al eerder in bepaalde fases terecht kwamen. Daarom voeren we een tweede,
conservatievere analyse uit:

2. In deze analyse kijken we alleen naar de effecten binnen respondenten. We
vergelijken hierbij dus gezondheidsscores van een respondent in een bepaalde
fase alleen met gezondheidsscores van dezelfde respondent in andere fases. Met
deze methode kunnen we dus duidelijker zien hoe respondenten veranderen
over de tijd zonder dit toe te hoeven schrijven aan groepskenmerken.



Bijlage 5: Gemiddelden analyses versterking
In deze figuren staan de voorspelde gemiddelden op de kernindicatoren (drie maten van
gezondheid, ervaren veiligheid, risicoperceptie, en vertrouwen) in de verschillende fases
van versterking gebaseerd op de analyses op groepsniveau.







Bijlage 6: Vertrouwen (grafieken)



Bijlage 7: Impact van verschillende risicopercepties
op gezondheid
Hoe verhouden de directe en indirecte risico's zich tot gezondheid? Eerst analyseerden
we of we de risico’s konden clusteren in directe en indirecte risico’s. Een factoranalyse
ondersteunt grotendeels het idee van twee verschillende soorten risico’s: We kunnen
enerzijds een factor onderscheiden van directe risico’s zoals het meemaken van een
aardbeving en beschadigen van eigendom samen. Anderzijds gaan in de knel komen
door gedoe en financiële zaken samen (indirecte risico’s). Er was een variabele die wij
weliswaar als direct risico zouden beschouwen (‘gewond raken’) maar die statistisch
gezien laadde op de factor ‘indirecte gevolgen’. Omdat het theoretisch gezien niet zinvol
was om deze variabele als indirect gevolg mee te nemen, hebben we hem apart als losse
variabele geanalyseerd.

Vervolgens hebben we gekeken hoe deze factoren (en de losse variabele over ‘gewond
raken’) samenhangen met gezondheid. Dit hebben we voor één meting bekeken (april
2021), omdat toen deze items gemeten zijn. Duidelijk wordt dat over alle
gezondheidsmaten heen, alleen de indirecte risico's met gezondheid samenhangen: hoe
meer indirecte risico’s mensen waarnemen, hoe slechter hun gezondheid (zie Panels
1t/m3). Dit is niet het geval voor de directe risico’s of gewond raken. Dit is opvallend,
omdat het een indicatie geeft dat mogelijk juist ‘het gedoe’ dat mensen meemaken
hetgeen is waar ze veel last van hebben. Maar het kan ook zo zijn dat iemand die een
slechtere mentale gezondheid heeft, ook meer gedoe omtrent de gaswinning
waarneemt. We kunnen op basis van de huidige analyses geen uitspraken doen over
causaliteit.



Panel 1. Geestelijke gezondheid

Panel 2: Ervaren gezondheid



Panel 3. Stressgerelateerde gezondheidsklachten


