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Van 2015 tot 2019 heb ik in de GGZ instellingen Eleos en Altrecht een onderzoek uitgevoerd naar 

de religieuze en spirituele zorgbehoeften van (dag)klinische GGZ patiënten. De gegevens zijn ver-

zameld door middel van diepte-interviews met patiënten en hulpverleners en met behulp van 

een vragenlijstonderzoek, inclusief een tweede vragenlijst na zes maanden. De resultaten van dit 

onderzoek zijn beschreven in zes Engelstalige artikelen en het huidige document bevat een Ne-

derlandse samenvatting hiervan. Het doel van deze samenvatting is, om inzicht te geven in de 

aanwezigheid van en de verscheidenheid in de religieuze/spirituele (R/S) zorgbehoeften van 

(dag)klinische GGZ-patiënten, zowel in de christelijke GGZ alsook in de seculiere/regionale GGZ. 

Daarnaast wordt ingezoomd op de algemene en veel voorkomende behoefte aan een ‘gelijke 

levensbeschouwing met de hulpverlener’, alsook op de specifieke behoefte aan ‘gebed met een 

verpleegkundige’. Ook heb ik onderzocht of aandacht voor levensbeschouwing nut zou kunnen 

hebben voor de behandeling. Ik hoop dat deze gids een opstap is naar gesprek over en het inte-

greren van religie en spiritualiteit in de klinische praktijk.  

 

Joke van Nieuw Amerongen 

Arts-onderzoeker 
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Hoeveel op de tien patiënten stellen prijs op... 

 

 

» R/S gesprekken met een verpleegkundige? 

 

 

» R/S gesprekken met hun behandelaar? 

 

 

» Uitleg over R/S en ziekte  van hun behandelaar? 

 

 

» Gebed met een verpleegkundige?  

 

 

» Gesprek over R/S worstelingen met verpleegkundige? 

  

 

» Behandelaar met gelijke levensbeschouwing?  

 

 

» Verpleegkundige met gelijke levensbeschouwing? 

 

 

» Medepatiënten met een gelijke levensbeschouwing? 

 

 

» Religieuze gewoonten, zoals gebed aan tafel? 

 

 

» R/S integratie in het therapeutische programma? 

 

 

» Een speciaal R/S programma? 

 

 

» Hulp bij het vinden van een geloofsgemeenschap? 

 

 

» Gesprekken wanneer R/S botst met de behandeling? 

 

 

» Contact tussen hun pastoraal begeleider en behandelaar? 
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Groepen 

√  De veertien zorgbehoeften kunnen verdeeld worden in drie categorieën: 

1. R/S gesprekken 

2. Een vergelijkbare levensbeschouwing 

3. Aandacht voor R/S in het programma en met het oog op herstel 

(On)beantwoord 

√  De behoefte aan ‘een vergelijkbare levensbeschouwing’ is meestal 

beantwoord. De volgende zorgbehoeften blijven echter vaak 

onbeantwoord:  

>>> uitleg over R/S en ziekte door de behandelaar 

>>> gebed met een verpleegkundige 

>>> gesprekken over R/S worstelingen met een verpleegkundige 

>>> hulp bij het vinden van een geloofsgemeenschap 

>>> contact tussen de pastoraal medewerker en behandelaar 

Worstelingen 

√  De meeste GGZ patiënten ervaren zowel steun als strijd m.b.t. hun 

geloof. Voor de meesten is het gemakkelijker om over steun te praten, dan 

over worstelingen. Als patiënten er niet zelf over beginnen, betekent dit 

lang niet altijd dat ze ook gen behoefte hebben aan R/S gesprekken... 

Religieuze worstelingen zijn zelfs een voorspeller van R/S zorgbehoeften! 

Zinvol 

√  Hoe meer patiënten tevreden zijn over de aandacht voor R/S, hoe een 

betere behandelrelatie zij rapporteren. Dit is ook andersom het geval: 

patiënten die R/S zorg missen, ervaren een slechtere behandelrelatie. 

Patiënten die bij aanvang van de behandeling ontevreden zijn over de 

aandacht voor R/S en dat blijven, lijken te dalen in hun motivatie om de 

therapie te blijven volgen. 
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Veel patiënten waarderen een gelijke 

levensbeschouwing met hulpverleners...  

WAAROM? 

… vanwege negatieve ervaringen 

met een verschil in 

levensbeschouwing  

… vanwege positieve ervaringen 

met een match in 

levensbeschouwing  

… vanwege negatieve 

verwachtingen bij een verschil in 

levensbeschouwing  

> Weinig ruimte  

voor R/S 

> Ervaren disrespect 

> Onveilig gevoel 

> Minder vertrouwen 

> Veroordeling 

> Tegenwerking 

> Verkeerd of niet begrepen worden 

> Ruimte voor R/S 

> Rituelen 

> Respect en begrip 

> Veilig gevoel 

> Vertrouwen 
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Hulpverleners zijn niet zo bezig met ‘denk ik er hetzelfde over als 

de patiënt. Voor hen is meer de vraag: begin ik over R/S of niet? 

Doet een (verschil in) R/S 

er eigenlijk toe? 

 

“Het is vooral belangrijk bij 

cultuurverschillen en/of een 

verschillende visie op ziekte” 

“Bij een verschil in 

kerkverband is het 

minstens zo lastig 

om aan te kaarten.” 

“Vermijden is beter 

voor de patiënt op dit 

moment, denk ik.” 

De vraag blijft: zal ik R/S  

aankaarten of vermijden? 

“Religie is niet echt 

mijn ding. Ik er-

vaar ongemak” 

“Ik vraag ernaar , uit inte-

resse en/of om samen met 

de patiënt te zoeken hoe we 

R/S kunnen benutten.” 

“Ik kaart het aan, omdat ik 

de patiënt wil voorlichten, 

of omdat ik denk dat in-

perken belangrijk is.” 
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Bidden binnen de zorg: een controversieel onderwerp. Patiënten en 

hulpverleners hebben opnieuw een verschillende kijk op de zaak. 

Hulpverleners 

Voorwaarden: Gepast moment, gunstig voor patiënt, 

vergelijkbare religieuze achtergrond, verpleegkundige 

Patiënten  

Voorwaarden: vergelijkbare religieuze achtergrond, 

vertrouwelijke behandelrelatie, positieve inhoud 

Nee Ja 

Buiten professionele grenzen: 

Niet passend/manipulatief 

Deel van de behandeling: 

Onvermogen/verwachtingen 

Persoonlijk ongemak: 

Kwetsbaar/gevoelig 

Persoonlijke overtuiging: 

Kracht/delen/verbinding 

Ja Nee 

Persoonlijke overtuiging: 

Kracht/delen 

Niet passend 

Vermogens hulpverlener Afleidend 

Ervaren voordelen: 

Rust/zegen/opluchting 
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Zinvol 
Tevredenheid over religieuze/spirituele zorg bij patiënten 

gaat gepaard met een betere ervaren behandelrelatie. 

Daarnaast rapporteren patiënten die ervaren dat ze de 

juiste religieuze/spirituele zorg krijgen, over tijd ook een 

iets betere therapietrouw.  

Bouwstenen 
De behandelrelatie en  

therapietrouw zijn bouwstenen  

van een succesvolle behandeling 

Therapietrouw 
Daarnaast hangt de kans op het slagen van een 

behandeling samen met de therapietrouw van de patiënt. 

Om de vaardigheden van de hulpverlener te benutten is 

het belangrijk dat de patiënt de behandeladviezen volgt.  

Behandelrelatie 
Een van de meest belangrijke functies voor het slagen van 

de behandeling, is de ervaren behandelrelatie (alliantie). 

Deze bestaat uit overeenstemming over de behandeling 

en de onderlinge band tussen patiënt en hulpverlener.  

Nog even op een rij: waarom zou je als hulpverlener je best doen om R/S waar nodig 

aandacht te geven in de behandeling? 
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Patients' Needs of Religion/Spirituality Integration in Two Mental Health Clinics in the Ne-

therlands - PubMed (nih.gov)  

 

The “religiosity gap” in a clinical setting: experiences of mental health care consumers and 

professionals: Mental Health, Religion & Culture: Vol 21, No 7 (tandfonline.com)  

 

Conversations and Beyond: Religious/Spiritual Care Needs Among Clinical Mental Health 

Patients in the Netherlands - PubMed (nih.gov)  

 

Religious/spiritual care needs and treatment alliance among clinical mental health patients 

- PubMed (nih.gov)  

 

‘Beyond Boundaries or Best Practice’ Prayer in Clinical Mental Health Care: Opinions of 

Professionals and Patients - Kennisinstituut Christelijke ggz - Kennisinstituut Christelijke ggz 

(kicg.nl)  
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