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E S S A Y

Natuurlijke integratie van geloof in de 
christelijke ggz: over rollen, richting en relatie

Arie Jan de Lely 
psychiater

S A M E N V A T T I N G

Dit essay gaat over de vraag hoe het christelijk geloof geïntegreerd kan worden in de christelijke 
ggz. Eerst formuleer ik een aantal uitgangspunten, waarbij het gaat over persoonsgerichte zorg als 
goede zorg, de mens als relationeel wezen, verschillende rollen van de hulpverlener en de attitude 
van het niet scheiden maar wel onderscheiden van psychische gezondheid en geloof. Daarna 
beschrijf ik hoe integratie in de praktijk vorm kan krijgen. Ik pleit voor ‘natuurlijke integratie’ waarin 
levensbeschouwing net zo noodzakelijk en natuurlijk aan de orde komt in de hulpverlening als alle 
andere belangrijke aspecten van het persoonlijke verhaal van de patiënt. Ik expliciteer hoe deze 
integratie plaats kan vinden op het niveau van (werk)houding en behandelrelatie, diagnostiek, 
behandelmethode en behandelrichting. (Her)vinden van richting zie ik als de kern van existentieel 
herstel. Ten slotte sta ik stil bij vragen rond bidden met de patiënt en bij de verhouding tussen 
pastor en hulpverlener.

T R E F W O O R D E N  geestelijke gezondheidszorg, christelijk geloof, integratie

I N LE I D I N G

 I
n dit essay probeer ik in grote lijnen te schetsen 
hoe het christelijk geloof op natuurlijke wijze ge-
integreerd kan worden in de christelijke ggz. Een 
rode draad in het verhaal is dat het daarbij vaak 

over ‘rollen, richting en relatie’ gaat. 
Het essay is uit de praktijk geboren. Een cursus van 

Rens Filius over christelijk geloof en ggz in 2015/2016 
vormde aanleiding en inspiratie voor het schrijven 
ervan. 

Zoals bleek uit reacties van enkele tientallen colle-
ga’s met wie ik een concept van het essay heb gedeeld, 
sluit de inhoud goed aan bij hoe veel hulpverleners 
bij Eleos denken en werken. De inhoud lijkt mij dan 
ook meer een persoonlijke poging tot explicitering en 
ordening van een bestaande praktijk in een christelijke 

ggz-instelling, dan een aanzet tot nieuwe inzichten. 
De praktijk bij Eleos is overigens veelkleuriger dan uit 
dit essay op te maken is. Gelukkig is daar ruimte voor.

In dit essay wordt een veelheid aan onderwerpen 
slechts summier aangestipt. Dat lijkt me te verdedigen 
omdat ik met dit essay geen vernieuwende doorden-

king ambieer en veel zaken al eerder uitgebreid aan de 
orde zijn geweest in het integratiediscours. 

Hoewel ik soms vrij duidelijk positie inneem,  
besef ik dat het onderwerp zich bij uitstek leent voor 
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blijvende bezinning en dialoog, waarbij de juiste visie 
niet bestaat.

Voor ‘patiënt’ kan ook ‘cliënt’ gelezen en voor ‘be-
handeling’ kan ook ‘begeleiding’ gelezen worden. 

Eerst formuleer ik een aantal uitgangspunten. Daar-
na beschrijf ik hoe integratie in de praktijk vorm kan 
krijgen.

U ITG A N G S P U NTE N

In mijn pleidooi voor (natuurlijke) integratie van ge-
loof in de christelijke ggz, ga ik uit van de volgende 
uitgangspunten:

• Goede zorg is persoonsgericht

• De mens is een relationeel wezen

•  Als hulpverlener in de ggz heb je verschillende rollen

•  Geloof en psychische gezondheid kun je niet schei-
den maar dienen wel te worden onderscheiden

Deze uitgangspunten zijn min of meer als stellingen 
geformuleerd. Daarmee wil ik uiteraard niet sugge-
reren dat ze niet vatbaar zijn voor discussie of nuan-
cering.

GO E D E ZO RG I S  PE R SOO N SG E R I C HT

Goede zorg is niet primair gericht op de ziekte maar 
op de zieke. Daarbij is het handelen niet alleen ge-
baseerd op wetenschappelijke evidentie maar ook 
persoonsgericht (Fulford, 2008; Ozomaro, 2013). De 
bekende Canadese arts Sir William Osler (1849-1919) 
stelde zelfs: “It is much more important to know what sort 
of patient has a disease than to know what sort of disease a 
patient has.”

In een persoonsgerichte benadering gaat het om de 
hele mens, om een mens waar er maar één van is, om 
een mens met specifieke behoeften en verlangens, om 
een mens die je als hulpverlener zo goed mogelijk wilt 
begrijpen. Het gaat om het persoonlijke verhaal waarin 
de dingen hun betekenis krijgen. Een essentieel on-
derdeel van dit verhaal is iemands levensbeschouwing. 
Geloof zit immers door alles heen (Verhagen, 2012). 
Aandacht voor het persoonlijk verhaal sluit aan bij de 
visie van ‘redesigning psychiatry’ 
(www.redesigningpsychiatry.org).

Overigens is persoonsgerichte zorg niet in strijd met 
stoornisgerichte zorg. Integendeel. Inzicht in het per-
soonlijk verhaal ondersteunt juist het kiezen van een 
optimale insteek van een behandeling waarin reductie 
van de bij de stoornis behorende symptomen wordt 
beoogd.

D E M E N S I S  E E N R E L AT I O N E E L  W E ZE N

De mens is een relationeel wezen (Bowlby,1969; 
Jones, 2010; Genesis 2:18)  De mens staat in relatie tot 
zichzelf en de ander, maar ook tot God (Genesis 1:27). 
Deze relationele gerichtheid zie ik als de basis van het 
menszijn (vgl. Hall, 2013).

Harmonie en vrede in genoemde relaties betekent 
heelheid. Dit paradijselijke in het paradijs werd kapot 
gemaakt toen de mens met God brak. Maar God zoekt 
de mens op om de relatie(s) te herstellen. 

De drie genoemde relaties hebben allen invloed op 
elkaar. Zo kan herstel van de relatie met God positieve 
invloed hebben op de relatie met jezelf en je naaste en 
andersom (Figuur 1). 
 De beschreven relaties krijgen gestalte in de con-
text van de schepping, waar de mens en zijn naaste 
ook zelf onderdeel van uitmaken. Respect voor de 
schepping impliceert dan ook zelfrespect en respect 
voor de naaste. 

Arie Jan de Lely

Figuur 1: 
Relatie van de mens met zichzelf, de medemens en God 
(dikke pijlen) en de invloed van deze relaties op elkaar 
(dunnen pijlen).



127

Natuurlijke integratie van geloof in de christelijke ggz, over rollen, richting en relatie 

V E R SC H I LLE N D E RO LLE N

Als hulpverlener in de ggz heb je verschillende rollen 
(vgl. Huisman-Rietberg, 2019):

• als professional die ter zake (des)kundig is,

•  als (mede)mens/gelovige die in gelijkwaardige relatie 
treedt met de patiënt,

•  als werknemer van een organisatie die faciliteert en 
begrenst.

Je handelingsruimte wordt gevormd door de overlap 
van deze rollen (Figuur 2). Ter verheldering twee 
voorbeelden: 

Als werknemer van Eleos en als (mede)gelovige heb 
ik ruimte om te bidden met patiënten. Vanuit mijn rol 
als professional ervaar ik hierin echter een drempel. 

Vanuit mijn professionele rol kan ik seksuologische 
behandeling bieden aan een ongehuwd samenwonend 
paar. Maar als (mede)mens/gelovige en mogelijk ook 
als werknemer bij Eleos zie ik daarvoor beletselen.

Bij dilemma’s kan het onderscheiden van de ge-
noemde rollen helpen bij het maken van een keuze en 
om deze keuze aan anderen duidelijk te maken.

G E LOO F E N P S YC H I SC H E G E ZO N D H E I D :  N I E T 

SC H E I D E N -  W E L O N D E R SC H E I D E N

Geloof en psychische gezondheid betreffen twee as-
pecten van het menselijk bestaan die je niet kunt schei-
den, maar wel dient te onderscheiden (Van Deusen 
Hunsinger, 1995). In Figuur 3 heb ik dit schematisch 
samengevat.

Als het gaat over de psyche, gaat het over het denken, 
voelen en willen. Als iemand een psychische aandoening 
heeft, zijn deze psychische functies ontregeld. In het ge-
loofsleven, gaat het ook over denken, voelen en willen. 
Volgens de Dordtse Leerregels wordt in de bekering het 
verstand (denken) verlicht, het hart (voelen) geopend en 
de wil vernieuwd (hoofdstuk III/IV, artikel 11).

Kortom: de psychische functies zijn direct betrokken 
in de ervaring en praxis van het geloof. Zoals de benen 
betrokken zijn bij het lopen, is de psyche betrokken 
bij het geloven. Zoals het lopen bemoeilijkt wordt 
door een beenbreuk, kan ontregeling van de psychi-
sche functies het geloof in de weg staan. Andersom 
kan het geloof tot steun zijn in tijden van psychisch 
lijden. Geloof en psychische gezondheid kunnen dus 
niet worden gescheiden.

Tegelijk dienen geloof en psychische gezondheid 
wel te worden onderscheiden. Geestelijk heil betreft 
immers een andere dimensie van het bestaan dan 
geestelijke gezondheid. Tegenover psychische ge-
zondheid staat dan ook geen ongeloof maar ziekte. 
Tegenover geloof staat geen ziekte maar ongeloof 
(zie ook Figuur 3). Psychisch ziek zijn is geen teken 
van ongeloof en geloof is geen teken van psychische 
gezondheid.

Geloof en een psychische aandoening kunnen op 
meerdere wijzen met elkaar gerelateerd zijn (vgl. Van 
Uden, 2008):
1.  De aandoening kleurt de geloofsbeleving.
  Voorbeeld: een vrouw die vanuit haar depressie 

aangeeft dat God haar heeft verlaten en het heil 
niet voor haar is (De Lely, 2012). Ander voorbeeld: 
de nood van ernstig psychisch lijden, leidt tot ver-
dieping van de relatie met God (vgl. Psalm 142).

2.  Het geloof kleurt de aandoening of speelt een rol 
bij de wijze waarop met de aandoening wordt om-
gegaan (Pargament, 1997).

Ontregeling van de psychische 
functies kan het geloof in de 
weg staan

Figuur 2: 
De handelingsruimte als hulpverlener in de ggz wordt 
gevormd door de overlap van drie rollen (naar: Huisman-
Rietberg 2019)
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  Voorbeeld: een zeer depressieve man die weinig 
klachten aangeeft en blijft werken. Zijn levensdevies 
is: ‘niet klagen maar dragen en bidden om kracht’ 
(De Lely et al., 2009). Ander voorbeeld: een vrouw 
met low level borderlinepersoonlijkheidsproblema-
tiek bij wie het geloof een remmende invloed heeft 
op uitagerend gedrag (Eurelings-Bontekoe & Luy-
ten, 2010).

3.  Het geloof is steunend en verlicht de aandoening.
  Voorbeeld: een jongeman met schizofrenie, die zijn 

studie heeft moeten afbreken en niet kan werken, 
ervaart troost vanuit het geloof. Vanuit het geloof 
kan hij betekenis geven aan zijn lijden en ziet hij 
perspectief.

4.  Het geloof veroorzaakt (extra) spanning bij de aan-
doening.

  Voorbeelden: dwanggedachten met blasfemische in-
houd (Visser & Beldman, 2018) of boosheid die als 
zonde ervaren wordt en daarom wordt onderdrukt 
met alle nadelen van dien.

5.  Symptomen van de psychische aandoening worden 
ervaren als door God (of de duivel) zelf ingegeven.

  Voorbeeld: Bart van U. die de goddelijke opdracht 
kreeg om minister Borst te doden. Ander voor-
beeld: suïcidale gedachten die worden ervaren als 
door de duivel ingegeven.

I NTEG R AT I E

N AT U U R L I J K E  I NTEG R AT I E

Levensbeschouwing speelt onvermijdelijk een rol in 
wat gedaan en gedacht wordt. Ook in de zorg. Er be-
staat geen neutrale ggz. Het gaat dus niet om de vraag 
óf levensbeschouwing een rol mag spelen in de ggz, 
maar wélke rol dat zou moeten zijn. De hulpverlener 
ontkomt er niet aan om daarin al of niet bewust een 
keuze te maken.

Over de wijze waarop ggz en levensbeschouwing 
zich tot elkaar verhouden, bestaan meerder visies (En-
twistle, 2015; Johnson, 2010). Aan de ene kant is er de 
visie dat geloof en psychische gezondheid in zodanige 
mate verschillende niveaus van het bestaan betreffen, 
dat je ze in de zorg niet op elkaar af hoeft te stemmen. 
In deze visie worden het levensbeschouwelijke en het 
psychologische domein dus sterk gescheiden. Aan de 
andere uiterste kant van het spectrum is er de visie dat 
het geloof voldoende biedt voor de bevordering van 
de psychische gezondheid waarbij reguliere behande-
ling in de ggz wordt afgewezen. In deze visie valt het 
onderscheid tussen het levensbeschouwelijke en psy-
chische domein dus vrijwel weg. 

Vanuit mijn visie op persoonsgerichte zorg, de 
mens als relationeel wezen, de verschillende rollen die 
je hebt als hulpverlener en de attitude van het niet 
scheiden maar wel onderscheiden van geloof en psy-
chische gezondheid, ben ik voor integratie van geloof 
in de (christelijke) ggz. Daarbij zou ik het geloof net 
zo noodzakelijk en natuurlijk aan de orde willen laten 
komen als alle andere belangrijke aspecten van het per-
soonlijke verhaal van de patiënt. Ik noem dat ‘natuur-
lijke integratie’. Je probeert op natuurlijke wijze en als 
vanzelfsprekend aan te sluiten bij het hele verhaal van 
de patiënt. Dat past in mijn optiek zowel bij je rol als 
medegelovige als je rol als professional. Je zou hierbij 
kunnen spreken van een ‘actief ontvankelijke en des-
kundige houding’ om het geloof te betrekken, zonder 
dit thema telkens op te willen zoeken.  

Integratie wordt naar mijn idee minder natuurlijk 
als je het geloofsaspect (bij voorbaat) meer gewicht 
toekent dan de andere aspecten van het verhaal van de 
patiënt. Ook het speciaal gespitst zijn op het toepassen 
van ‘religieuze interventies’ kan ten koste gaan van de 

Arie Jan de Lely

Figuur 3: 
Geloof en psychische gezondheid: 
•  niet scheiden (in beiden is het denken, voelen en willen 

direct betrokken), 
•  wel onderscheiden (horizontale dimensie geestelijke ge-

zondheid en verticale dimensie geestelijk heil).
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natuurlijkheid van integratie. Ik denk dat je op deze 
wijze het goede voor je patiënt vooral vanuit je rol als 
medegelovige wilt zoeken, waarbij de kans bestaat dat 
je professionele rol in het gedrang komt. 

Op het moment dat je het christelijk geloof wilt 
inzetten als ‘therapeuticum’, lijkt er mij niet zozeer 
sprake te zijn van integratie, maar meer van (een po-
ging tot) het bieden van een ‘christelijke behandeling’. 
In mijn optiek wordt er dan onvoldoende onderscheid 
gemaakt tussen geloof en psychische gezondheid en 
tussen pastoraat en behandeling. Je rol als professional 
raakt naar mijn overtuiging dan te veel uit beeld. 
In de volgende paragrafen beschrijf ik hoe natuurlijke 
integratie tot uiting kan komen op het niveau van:

• (werk)houding en behandelrelatie

• diagnostiek

• behandelmethode

• behandelrichting

I NTEG R AT I E  O P N I V E AU VA N D E ( W E R K )

H O U D I N G E N B E H A N D E LR E L AT I E 

Het geloof kan worden gezien als een motiverende en 
richtinggevende basis (ofwel een motor en kompas) 
voor al het handelen van een christen. Dat geldt ook 
voor de christelijke hulpverlener in de ggz. Dit impli-
ceert mijns inziens een (werk)houding die gekenmerkt 
wordt door liefde, toewijding, bewogenheid, aanvaar-
ding, gelijkwaardigheid, erkenning, geduld, mildheid, 
barmhartigheid, rechtvaardigheid, zorgvuldigheid, eer-
lijkheid, trouw en betrouwbaarheid. De mens in nood 
tegenover de hulpverlener wordt werkelijk gezien (vgl. 
De Jong, 2021). Daarmee is uiteraard niet gezegd dat 
een hulpverlener die geïnspireerd is door het huma-
nisme niet dezelfde waarden kan hanteren. De bron 
waaruit de christelijke hulpverlener kan putten, lijkt 
me echter uniek.

De huidige ggz staat onder druk. Behandeling dient 
zo kort en efficiënt mogelijk te zijn. Resultaten moe-
ten tegenwoordig worden gemeten en aangetoond. 
Deze manier van werken heeft veel goede kanten en 
hoeft niet in strijd te zijn met christelijke waarden. 
Toch impliceert genoemde werkhouding naar mijn 
idee een bereidheid om in bijzondere situaties ‘een 
mijl verder te gaan’ met de patiënt dan volgens de 
richtlijnen is voorgeschreven. Uiteraard mag dat niet 

als argument misbruikt te worden om moeilijke af-
rondingen te vermijden of zinloos doorbehandelen te 
rechtvaardigen. Juist als christen dienen we het beperk-
te en onvolmaakte van onze (behandel)mogelijkheden 
onder ogen te zien.

Op het moment dat je als christelijke hulpverlener 
een christelijke patiënt behandelt, is er de bijzondere 
situatie dat je naast de behandelrelatie ook een andere 
relatie met elkaar deelt: de relatie met dezelfde God. 

Dit kan een basis zijn voor verbondenheid, veiligheid 
en vertrouwen. Overeenstemming over antwoorden 
op grote levensvragen en over normen en waarden 
kan hier nog verder aan bijdragen. Overigens kan 
een verschil in’ theologische ligging’ tussen patiënt en 
hulpverlener helaas ook juist afstand en wantrouwen 
veroorzaken, soms nog meer dan bij een seculiere 
hulpverlener het geval zou zijn.

Ten slotte: als christelijke hulpverlener moet je 
mijns inziens alert zijn om niet in de valkuil te stappen 
van het ‘paternalisme’, door (aspecten van) je eigen ge-
loofsovertuiging proberen over te dragen. Ook al vind 
je dat je daarmee het beste op het oog hebt voor de 
patiënt. Het ‘bestwil principe’ staat op gespannen voet 
met het medisch-ethische principe van ‘respect voor 
autonomie’. Bovendien zie ik vanuit de professionele 
rol geen ruimte voor missionaire taken. Dilemma’s 
waarbij genoemde principes in het geding zijn, vor-
men bij uitstek aanleiding voor intervisie, juist omdat 
hierbij vaak sterk persoonlijke en beladen factoren een 
rol spelen.

I NTEG R AT I E  O P N I V E AU VA N D I AG N OS T I E K

Bij diagnostiek dient er expliciet aandacht te zijn voor 
de levensbeschouwing van de patiënt, omdat geloof en 
psychopathologie nauw met elkaar verweven kunnen 
zijn (Verhagen, 2019). Zelf vraag ik vaak wat het ge-
loof voor de patiënt betekent. Geloof kan een houvast 

Juist als christen dienen we het 
onvolmaakte van onze (behandel)
mogelijkheden onder ogen te zien

Natuurlijke integratie van geloof in de christelijke ggz, over rollen, richting en relatie 
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en troost zijn, maar ook een bron van spanning en 
twijfels. Geloof kan er een beetje bijhangen, maar ook 
de basis van iemands bestaan zijn.

Ook de kerkelijke achtergrond is van belang, omdat 
deze context een specifieke kleur aan de (beleving van) 
de klachten kan geven en van invloed kan zijn op hoe 
klachten moeten worden geduid. Als een depressieve 
patiënt twijfelt aan zijn eeuwig heil, dan maakt het 
voor de interpretatie daarvan uit of deze patiënt af-
komstig is uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
of de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Ondanks het feit dat christenen allen dezelfde Bijbel 
lezen, wordt God op zeer diverse wijze ervaren, ook 
binnen één kerkelijke denominatie. God kan worden 
ervaren als nabij en persoonlijk of juist als afstandelijk 

en onpersoonlijk, als oordelend en rechtvaardig of juist 
als aanvaardend en liefdevol, als trouw of juist als on-
berekenbaar. Vaak kan de biografie en geloofsopvoe-
ding meer inzicht geven in hoe iemands ‘godsbeeld’ is 
gevormd. Voor mensen die worstelen met het geloof 
kan inzicht hierin verhelderend en helpend zijn. An-
dersom kan iemands godsbeeld ook extra zicht geven 
op iemands persoonlijk functioneren in het horizontale 
vlak (zie ook Figuur 1).

Ten slotte is het van belang om een onderscheid 
te maken tussen authentieke religieuze ervaringen 
en religieuze psychopathologie. Daarvoor is gedegen 
kennis van de religieuze context van de patiënt on-
ontbeerlijk. Een hulpverlener die daar onbekend mee 
is, zou een bevindelijk gereformeerd bekeringsverhaal 
ten onrechte als vreemd en zelfs psychotisch kunnen 
duiden. En de uitspraken van Bart van U, die aan-
gaf dat hij een goddelijke opdracht heeft gehad om 
minister Borst te vermoorden, zouden ten onrechte 
als (deels) passend binnen zijn religieuze context ge-
interpreteerd kunnen worden. Religieuze psychopa-
thologie gaat vaak ten koste van een ‘beweeglijkheid 
en openheid’ die doorgaans juist kenmerkend is voor 
authentieke religieuze ervaringen (De Jong, 2012). 

Er is vaak sprake van verstarring, ontsporing in ex-
tremen en/of een verminderde invoelbaarheid. Ook 
gaan religieuze overtuigingen in het kader van psy-
chopathologie meestal samen met disfunctioneren en 
verlies van overeenstemming met de eigen religieuze 
gemeenschap. Overigens sluit religieuze psychopa-
thologie een (onderliggende) authentieke religieuze 
ervaring geenszins uit. Een ingrijpende geloofserva-
ring kan, bijvoorbeeld bij iemand met een bepaalde 
kwetsbaarheid, (religieus gekleurde) psychopathologi-
sche verschijnselen luxeren.

I NTEG R AT I E  O P N I V E AU VA N B E H A N D E L I N G : 

B E H A N D E L M E TH O D E

Je zou kunnen zeggen dat integratie van geloof in hulp-
verlening weinig consequenties heeft voor de behan-
delmethode. Er wordt immers geen andere medicatie 
voorgeschreven en er wordt geen andere cognitieve 
gedragstherapie of steunende/structurerende behan-
deling aangeboden. Vergelijk het met een christelijke 
verpleegkundige die dezelfde handelingen toepast bij 
de verzorging van een wond als een niet christelijke 
verpleegkundige. Iedere professional is eenvoudigweg 
gehouden te werken volgens de algemeen geldende, 
professionele richtlijnen.

Toch is hier meer over te zeggen. Zo zal er vanuit een 
christelijk geïnspireerde visie op de mens als relationeel 
wezen, waarin wordt gehecht aan heling en behoud 
van duurzame relaties, partnerrelatietherapie en gezins-
behandeling een (extra) belangrijke plek innemen in 
het behandelaanbod. Een christelijke ggz zonder sys-
teemtherapeut lijkt me een ‘contradictio in terminis’.  

Ook expliciete aandacht voor de inbedding in de 
kerkelijke gemeente en het contact met het pastoraat, 
lijkt me op haar plaats. Overigens blijkt dit opmerkelijk 
vaak niet de wens van de patiënt te zijn (zie ook de pa-
ragraaf over ‘samenwerking herder-hulpverlener’). Op 
dit gebied is er nog veel te ontginnen en te winnen in 
de christelijke ggz. Bij Eleos wordt hier op dit moment 
hard aan gewerkt.

Verder kun je op Bijbelse gronden terughoudend 
staan tegenover bepaalde behandelmethoden. Zo zijn 
er christelijke hulpverleners die liever niet met ‘mind-
fullness’ werken, vanwege de ‘boeddhistische geur’ die 
daaromheen hangt (Filius, Cursus Christelijk geloof en 

Arie Jan de Lely

Ik vraag vaak wat het geloof voor 
de patiënt betekent
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ggz 2015/2016). In september 2016 verscheen een the-
manummer van Psyche en Geloof over dit onderwerp.

De meest voor de hand liggende, concrete vorm 
van integratie van geloof in de behandeling, lijkt me 
dat je ontvankelijk bent voor het bespreken van re-
ligieuze thema’s en deze ook op gepaste momenten 
actief en expliciet aan de orde stelt. Ik denk dan aan 
het met de patiënt zoeken naar verbanden tussen de 
psychische problematiek en het geloofsleven. Ook kan 
gedacht worden aan het gebruik van Bijbelse verhalen 
en metaforen.

Ten slotte zie ik ook expliciete aandacht voor zin- en 
betekenisgeving als een natuurlijke manier om het ge-
loof in de behandeling te betrekken. Zelf stel ik vaak de 
vraag: ‘Hoe heeft u het zo lang volgehouden?’ Ik krijg 
hierop vaak mooie antwoorden, zoals: ‘Dat God van me 
afweet’. Mijn ervaring is trouwens dat patiënten dikwijls 
zelf geloofsthema’s aansnijden tijdens de gesprekken.

I NTEG R AT I E  O P N I V E AU VA N B E H A N D E L I N G : 

R I C HT I N G VA N B E H A N D E L I N G

Integratie van geloof in hulpverlening komt misschien 
wel het wezenlijkst tot uiting in de richting en gericht-
heid van de behandeling (Filius, 2000). 

Behandeling in de ggz is vaak gericht op verster-
ken van autonomie en verkrijgen van ‘eigen regie’. 
Streven naar autonomie in de betekenis van gezonde 
zelfstandigheid en ik-sterkte, lijkt me vanuit christe-
lijke oogpunt positief te waarderen. Het gaat dan om 
zelfredzaamheid. Het wordt ingewikkelder als gaat 
over morele autonomie, wat inhoudt dat de mens 
zelf bepaalt wat goed en kwaad is. Het gaat dan om 
zelfbeschikking. Enerzijds is een bepaalde mate van 
zelfbeschikking noodzakelijk om zelfstandig keuzes te 
maken en zelfredzaam te zijn in de huidige, complexe 
maatschappij. Anderzijds kan zelfbeschikking verab-
soluteerd en als hoogste goed gezien worden. In dat 
geval wordt afbreuk gedaan aan christelijke waarden 
als verbondenheid, verantwoordelijkheid, reële afhan-
kelijkheid en gehoorzaamheid aan hogere normen. In-
tegratie van het christelijk geloof in de hulpverlening 
betekent dat juist déze waarden richtinggevend zijn 
(vgl. Loonstra, 2019).  

Andere richtinggevende christelijk waarden die 
relevant zijn in de ggz zijn: liefde en trouw (bij  

relatieproblemen), vergevingsgezindheid (bij aange-
daan onrecht), zelfbeheersing (bij onmatige boosheid 
of seksuele grenzeloosheid) en zelfverloochening (als 
verlangens strijdig zijn met verantwoordelijkheden). 
Maar ook een positieve waardering van vrolijkheid en 
genieten heeft goede Bijbelse papieren. 

Verder zijn er vanuit bijbels oogpunt vragen te 
stellen bij het streven naar een ‘positief zelfbeeld’. Ik 
spreek liever van een realistisch zelfbeeld, waarbij je 
niet alleen oog hebt voor zowel je sterke als minder 
sterke kanten in het dagelijks leven, maar ook voor 
de realiteit van zonde en genade (vgl. Brons-Van der 
Wekken, 2019). Besef van deze realiteit kan behoeden 
voor doorschieten naar een irrealistisch positief of ne-
gatief zelfbeeld.

Ook het overmatig belang dat gehecht kan worden 
aan genieten, gezondheid en succes lijkt mij niet in 
overeenstemming met een christelijke levensbeschou-
wing. Mensen kunnen diep gebukt gaan onder een 
zware druk gezond en succesvol te moeten zijn en 
zoveel mogelijk van het leven te moeten genieten. De 
Bijbel biedt een rijke bron die dit ‘moeten’ kan relati-
veren en de druk kan verlichten. De Bijbel als realisti-
sche richtingaanwijzer kan dus heel ontspannend zijn.

Het vaak gekoesterde idee dat alles mogelijk en maak-
baar is, kan de genoemde druk nog verder verhogen. 
Tegenover dit maakbaarheidsidee staan Bijbelse noties 
als de realiteit van de gebrokenheid van het hier en nu 
en de menselijke beperktheid, broosheid en afhanke-
lijkheid. Naast het geloof in Gods vaderlijke leiding en 
de christelijke hoop, kunnen deze noties helpend zijn 
bij een behandeling die gericht is op aanvaarding van 
beperkingen en lijden. Het geloof dat het leven een 
geschenk en een opdracht is, impliceert ontvankelijk-
heid voor het ongevraagde (May, 2012).

De Bijbel biedt niet alleen tegenwicht aan het mo-
derne levensgevoel, maar ook aan interpretaties van 
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de gereformeerde leer die juist te ver de andere kant 
doorschieten. Ik denk daarbij aan de overtuiging dat je 
niet van jezelf mag houden, dat je niet boos mag zijn 
en altijd moet vergeven, dat je niet van het leven mag 
genieten, dat je alle hulp van Boven moet verwachten 

met uitsluiting van behandeling in de ggz, of dat je het 
tijdelijke en het lijfelijke mag veronachtzamen. Ook 
bij deze misvattingen kan de Bijbel een waardevolle 
en corrigerende richtingaanwijzer zijn.

E X I S TE NT I E E L  H E R S TE L :  V I N D E N VA N 

R I C HT I N G

In de herstelgeoriënteerde benadering verdient exis-
tentieel herstel in de christelijk ggz bij uitstek de 
aandacht (De Jong & Schaap- Jonker, 2016; Schaap-
Jonker, 2019). Misschien is de kern van existentieel 
herstel wel het (her)vinden van richting. Kenmerkend 
voor psychische ontregeling is het verlies van richting. 
Je bent ‘de weg kwijt’. De gerichtheid die nog over-
blijft, is vaak destructief, instabiel of irrealistisch. 

In dit kader is het trouwens hoopgevend dat het 
woord ‘crisis’ komt van het Oudgriekse werkwoord 
‘krinomai’ dat te vertalen is als: beslissen, richten, schif-
ten, (onder)scheiden, beslechten of oordelen. Ofwel: 
crisis als een keerpunt of als moment/periode waarin 
je richting vindt (Kloosterman, 2021).

Bij het vinden van richting gaat het over beslissin-
gen die van invloed zijn op je toekomst. Dit kunnen 
zowel schijnbaar onbeduidende als ingrijpende aspec-
ten van het dagelijks leven betreffen. Voorbeelden zijn: 
het gaan doen van een eenvoudige taak ter dagbeste-
ding, het gaan volgen van een opleiding, het kiezen 
van een beroep, het meer of op andere wijze gaan 
omzien naar een ander, het zoeken van een begaanbare 
weg in een moeizame relatie of het zo goed mogelijk 
leren leven met een beperking. 

Vinden van richting impliceert meerdere belangrijke 

en met elkaar samenhangende aspecten van existenti-
eel herstel: verbondenheid, identiteit, betekenisgeving, 
aanvaarding, realistische verwachting en hoop. Zonder 
deze aspecten van herstel vind je moeilijk richting en 
zonder richting zijn deze aspecten leeg. Het christelijke 
geloof biedt aanknopingspunt en fundering voor deze 
aspecten en is daarom richtinggever bij uitstek. Terzij-
de kan hierbij nog opgemerkt worden dat betekenis en 
identiteit ontstaan in verbondenheid: verbondenheid 
aan God en medemens, aan een sociale en maatschap-
pelijke context, aan idealen en overtuigingen. Zon-
der verbondenheid wordt alles betekenisloos, zinloos 
en leeg. En identiteit heeft trouwens niet zozeer met 
uniek zijn te maken maar met identiek zijn. Identiek 
zijn aan datgene waaraan je je verbonden weet. Daar 
identificeer je je mee (Verhaeghe, 2010).

Een richtinggever die voor de christen het hele 
bestaan omvat is (het streven naar) de navolging van 
Christus. Daarbij kunnen de verdrukkingen van dit 
aardse leven worden gerelativeerd door het christelijke 
eeuwigheidsperspectief (2 Kor 4:17).

Ten slotte: Existentieel herstel en vinden van rich-
ting heeft alles te maken met herstel van gebroken rela-
ties. Vinden van vrede in relatie met jezelf, je naaste en 
God zou je kunnen zien als de hoogste vorm van het 
vinden van richting en van existentieel herstel.

B I D D E N

Bidden met de patiënt is niet onomstreden in de ggz, 
terwijl er onder patiënten wel behoefte aan bestaat. 
(Van Nieuw Amerongen-Meeuse et al.,  2020). Zoals 
ik al eerder aangaf, ervaar ik hierin ook zelf een drem-
pel. Om deze aarzeling beter te begrijpen, heb ik me-
zelf de volgende vragen gesteld:
1.  Wat zegt het ervaren van deze drempel over mij als 

persoon?
2.  Is samen bidden met de patiënt een behandelin-

terventie? Of is het meer een toevoeging aan de 
behandeling?

3.  Hoe verhoudt samen bidden zich tot mijn profes-
sionele rol als behandelaar? 

4.  Wat voor effect kan het samen bidden hebben op 
de behandelrelatie?

Wat de eerste vraag betreft: Binnen de christelijke deno-
minatie waarin ik ben opgegroeid, bestond relatief veel 
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schroom om uiting te geven aan persoonlijke religieuze 
ervaringen en gevoelens. Bovendien ben ik tamelijk 
introvert. Mijn drempel ten aanzien van gezamenlijk 
gebed zal dus zeker (ook) persoonlijke wortels hebben.

Wat de tweede vraag betreft: Mijns inziens is bid-
den met een patiënt meer een vorm van pastorale zorg 
dan van (geestelijke) gezondheidszorg. Dat is in de lijn 
van mijn eerder geformuleerde uitgangspunt dat geloof 
en psychische gezondheid dimensies van ons leven be-
treffen, die weliswaar niet te scheiden zijn, maar wel 
onderscheiden moeten worden. Als je samen bidden 
als een behandelinterventie ziet, vervaagt dit onder-
scheid. Geloof wordt dan al snel gezien als geneesmid-
del. En dat is strijdig met mijn uitgangspunt dat geloof 
niet primair tegenover ziekte maar tegenover ongeloof 
staat (Figuur 3). Daarmee wil ik overigens niets afdoen 
van de heilzaamheid van het (gezamenlijke) gebed.

Wat de derde vraag betreft: Bidden met een patiënt 
is geen vaardigheid die ik heb meegekregen in mijn 
opleiding tot professional. Gelijksoortige handelingen 
worden ook niet aanbevolen in professionele standaar-
den en richtlijnen. Bovendien zie ik het niet als een 
behandelinterventie, zoals ik hiervoor aangaf. Het is 
in mijn beleven dan ook geen handeling die ik ter be-
schikking heb in mijn professionele gereedschapskist. 
Als ik samen met een patiënt bid, treed ik dus even uit 
mijn professionele rol. Ik handel op dat moment niet 
als professional maar als medemens/medegelovige. On-
dertussen gebeurt dat wel in een professionele setting. 
Is dat erg? Dat weet ik niet. Het verklaart mogelijk 
wel (een deel van) mijn aarzeling om samen te bidden 
met een patiënt. Het lijkt me namelijk niet ondenkbaar 
dat de tijdelijke rolverandering tot (rol)verwarring kan 
leiden. En ik zou het ervaren als een overschrijding van 
mijn professionele grenzen, waarmee ik echter niet stel 
dat samen bidden in de behandelkamer grenzeloos of 
onprofessioneel is.

Wat de vierde vraag betreft: Eigenlijk overzie ik 
niet goed wat samen bidden met de behandelrelatie 
kan doen. Tijdens het samen bidden wenden medege-
lovigen zich gezamenlijk tot hun God, tot hun Bron 
en Toeverlaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit al verbin-
dend en waardevol kan worden ervaren. In die zin kan 
het de behandelrelatie verdiepen en als non-specifieke 
factor bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling. 

Maar er zitten ook andere kanten aan. Als ik me samen 
met een patiënt tot God wend, lijkt het me niet te 
voorkomen dat ik subtiel / impliciet iets laat door-
klinken van hoe ik functioneer in de voor mij meest 
kostbare en kwetsbare relatie die ik heb. Ik heb er geen 
enkele moeite mee als patiënten iets van mijn (relati-
onele) kwetsbaarheid weten. Maar wil ik dat aan hen 
tonen in een gezamenlijk gebed? Wat doet dit met de 
benodigde professionele distantie? En durft de patiënt 
vragen te stellen over mijn gebed? En kan er geen on-
derlinge vervreemding optreden door een verschil in 
geestelijke ligging of religieuze taal? Dat zal de patiënt 
uit respect of schroom mogelijk niet benoemen. Er kan 
dus een moeilijk bespreekbaar gebied in de behandel-
relatie ontstaan. Het feit dat ik dit allemaal niet goed 
overzie, is waarschijnlijk ook een reden waarom ik een 
drempel ervaar om samen te bidden. 

De situatie dat een patiënt tijdens een behandel-
gesprek voorstelt om zelf een gebed uit te spreken, 
roept bij mij minder vragen op dan als de behandelaar 
het gebed uitspreekt. Ik zal dergelijk voorstel dan ook 
niet snel weigeren. Maar ook dan kunnen er in het 

gebed dingen plaatsvinden die ik lastig zal vinden om 
te benoemen, terwijl ze mogelijk wel heel relevant zijn 
voor de behandeling.

Overigens sluit ik niet uit dat er uitzonderlijke si-
tuaties zijn, waarin er misschien alleen nog maar als 
medegelovigen samen gebeden kan worden en de pro-
fessionele rol even aan de kant moet worden gezet. En 
persoonlijk of in teamverband bidden voor patiënten 
zie ik als een christelijke opdracht, waarbij mijn profes-
sionele rol niet in het gedrang komt.

Aparte opmerking verdient nog de hulpverlener 
in de ggz die grote delen van de dag met de patiënt 
of bewoner doorbrengt, zoals de woonbegeleider in 
een woonvorm of een verpleegkundige in de kliniek. 
Vanuit hun professionele rol maken ze deel uit van 
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het dagelijks leven van de patiënt. Daarbij gaat het in 
een christelijk setting niet alleen over het gezamenlijk 
verblijf in de woonkamer, koffie drinken, eten, wassen 
en naar bed gaan, maar ook over lezen uit de Bijbel 
en bidden. Als deze hulpverleners bidden, lijkt mij dat 
meer binnen hun professionele rol passen dan bij een 
(ambulante) behandelaar.

Uiteraard past het bij de rol van een geestelijk ver-
zorger om met patiënten te bidden. Hij/zij is immers 
primair medegelovige. Het gebed met een persoon 
met psychische klachten vraagt overigens wel bijzon-
dere zorgvuldigheid en het nodige inzicht (De Rijk, 
2010).

S A M E N W E R K I N G H E R D E R -  H U L P V E R LE N E R

Goede samenwerking en afstemming met het pastoraat 
lijkt me een belangrijke vorm van integratie van geloof 
in hulpverlening. De attitude dat je geloof en psychi-
sche gezondheid niet kunt scheiden maar wel dient te 
onderscheiden, vind ik hierbij een goede leidraad. Dit 
uitgangspunt impliceert zowel overlap als verschillen 
voor de rol en het domein van pastor en hulpverlener.
De pastor en hulpverlener hebben veel gemeenschappelijk:

• Beiden ontmoeten een mens in nood. 

•  Beiden betreden het intieme domein van de psychi-
sche binnenwereld van de ander.

•  Beiden zijn in hun ontmoeting gericht op heling van 
gebrokenheid en lenigen van nood. 

•  Beiden zoeken naar perspectief en hoop en naar een 
weg om te gaan. 

•  Beiden komen in het gesprek voor indringende vra-
gen te staan die zowel het geloof als de psychische 
gezondheid raken.

Ik zie echter ook belangrijke verschillen tussen de rol 
van pastor en hulpverlener: 

•  De pastor (herder) hoedt en weidt de tot dwalen 
geneigde schapen van zijn/haar kudde. Hoeden en 
weiden behelst ondermeer: de weg wijzen, het bij de 
kudde houden, meewandelen, voeden, vertroosten 
en beschermen. De hulpverlener daarentegen behan-
delt patiënten, mensen met een ziekte of beperking. 
Behandelen is gericht op herstel van ontregelde psy-
chische functies en/of op het verminderen van (of 
kunnen leven met) lijden en/of disfunctioneren die 
voortvloeit uit de psychische ontregeling. 

•  De pastor staat de pastorant primair bij vanuit het 
geloofsperspectief. De hulpverlener staat de patiënt 
primair bij vanuit het gezondheidsperspectief.

•  De pastor is in de eerste plaats een medegelovige 
en maakt deel uit van de (eigen) geloofsgemeen-
schap. Contact wordt dan ook niet gedeclareerd. De 
hulpverlener is in de eerste plaats een professional en 
maakt geen onderdeel uit van het sociaal netwerk 
van de patiënt/cliënt. Contact wordt gedeclareerd.

•  De pastor heeft vooral autoriteit op het gebied van 
geloofsvragen. De hulpverlener heeft vooral auto-
riteit op het gebied van ziekte en gezondheid. Als 
het over geloof gaat zal de pastor meer antwoorden 
geven en de hulpverlener meer vragen stellen. En als 
het over psychische gezondheid/ziekte gaat zal de 
pastor meer vragen stellen en de hulpverlener meer 
antwoorden geven.

•  Toetsingskader en leidraad van de pastor wordt pri-
mair gevormd door Gods Woord. Pastoraat is wel-
eens ‘samen luisteren naar Gods Woord’ genoemd. 
Toetsingskader en leidraad van de hulpverlener 
wordt primair gevormd door professionele standaar-
den.

De realiteit van zowel de overlap als het verschil in de 
rol en het domein van herder en hulpverlener kunnen 
tot spannende vragen en zelfs tot confrontaties leiden 
(Loonstra, 2018). Vanuit het geloofsperspectief van de 
pastor is het wezenlijk dat de pastorant deel uitmaakt 
van een geloofsgemeenschap en gehoorzaamheid aan 
God verschuldigd is. Het accent ligt dus op heterono-
mie. Vanuit het behandelperspectief van de hulpverle-
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Figuur 4: 
Het uitgangspunt dat je geloof en psychische gezondheid 
niet kunt scheiden maar wel dient te onderscheiden, impli-
ceert zowel overlap als verschillen voor de rol het domein 
van herder en hulpverlener.
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ner ligt het accent daarentegen vaak meer op de (indi-
viduele) psychische gezondheid van de patiënt en het 
verkrijgen van (meer) autonomie. Zeker als het daarbij 
om autonomie gaat in de vorm van zelfbeschikking, 
kan het botsen tussen wat de pastor en de hulpverlener 
voor ogen staan. Vanuit het perspectief van de pastor 
beschikken wij immers niet over onszelf maar behoren 
we God toe. Vanuit het perspectief van de hulpver-
lener is een bepaalde mate van zelfbeschikking echter 
noodzakelijk voor een gezond functioneren.

Het is niet ondenkbaar dat veel patiënten het hier-
boven genoemde spanningsveld aanvoelen en daarom 
het pastoraat liever niet willen betrekken bij behande-
ling. Een andere mogelijke reden om kerk en pastoraat 
wat op afstand te houden, is dat zij te dichtbij staan in 
het dagelijks leven om intieme zaken te delen. Het is te 
schaamtevol. Ook komt het voor dat de patiënt heeft 
gemerkt dat de pastor de nodige vaardigheid ontbeert 
om goed om te kunnen gaan met pastoranten met psy-
chische problemen. Ten slotte kan het ook zijn dat de 
patiënt geen behoefte heeft aan het betrekken van pas-
toraat, bijvoorbeeld omdat er weinig of geen samenhang 
tussen geloof en psychische klachten wordt ervaren.

Samenvattend: herder en hulpverlener hebben veel 
gezamenlijk, maar hebben in hun rol een verschillend 
primaat en een verschillende verhouding ten opzichte 

van de persoon tegenover hen. Ze hebben elkaar soms 
nodig en kunnen elkaar aanvullen. Maar ze kunnen 
ook botsen. 

Bij het betrekken van pastoraat lijkt het me van 
groot belang om de behoeften en belangen van de 
patiënt primair als uitgangspunt te nemen. Dat geldt 
trouwens voor het hele integratieverhaal. Integratie 
mag immers geen doel op zich worden.

Met dank aan Hanneke Schaap-Jonker voor haar hulp bij het 
schrijven van dit essay.

Referenties
Brons-Van der Wekken, S. (2019). Goed dat je er bent 

– een realistische kijk op jezelf. Den Hertog.
De Jong, E. (2012). Psychiatrie en de religieuze er-

varing – een existentieel fenomenologische bena-
dering. In P.J. Verhagen & H.J.G.M. van Megen 
(redactie), Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit 
(pp.119-129). De Tijdstroom uitgeverij. 

De Jong, E. & Schaap-Jonker, H. (2016). Herstelge-
oriënteerde zorg binnen de christelijke 

 ggz: een inleiding. Psyche & Geloof 27, 4,197-205.
De Jong, E. (2021). Navolgers in de Zorg. Reformato-

risch Dagblad, 50, 243, 25.
De Lely, A.J. (2012). Wat depressie met je doet. Uitgeve-

rij Boekencentrum.
De Lely, A.A., Broek, W.W. van den, Mulder P.G.H., 

Birkenhäger T,K. (2009). Symptomatologie bij be-
vindelijk gereformeerden versus niet kerkelijke de-
pressieve patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 
279-88.

De Rijk, P. (2010). Bidden in de ggz. Ontwikkeling en 
evaluatie van een cursus ‘bidden’ als interventie in de gees-
telijke gezondheidszorg. Uitgeverij Eburon.

Entwistle, D. N. (2015). Integrative Approaches to Psycho-
logy and Christianity: An Introduction to Worldview Is-
sues, Philosophical Foundations, and Models of Integra-
tion, 3nd Edition. Pasadena: Cascade Books.

Eurelings-Bontekoe, E.H.M. & Luyten, P. (2010). In-
fluence of an orthodox Christian religious upbrin-
ging and current religious orthodoxy on DSM-IV 
axis II B cluster Personality Disorders and structural 
borderline personality pathology. In Verhagen P.J., 
van Praag, H.M., López-Ibor, J.J., Cox, J. & 
Moussaoui, D. Religion and Psychiatry: beyond Boun-
daries. Wiley-Blackwell.

Filius, R. (2000). Kunnen en willen: over psychologie, 
christelijk geloof en de integratiegedachte. Cahier 
“Geheel anders: Geloven in wetenschap en beroepsprak-
tijk”, 14(33), 43-50.

Fulford K.W.M. (2008). Values -Based Practice: A 
New Partner to Evidence-Based Practice and A First 
for Psychiatry? Mens Sana Monographs, 6, 10-21.

Natuurlijke integratie van geloof in de christelijke ggz, over rollen, richting en relatie 

Samenwerking met het 
pastoraat lijkt me een 
belangrijke vorm van integratie 
van geloof



136

Hall, C.W., Row, K.A., Wuensch, K.L., Godley, 
K.R. (2013). The role of self-compassion in physi-
cal and psychological well-being. The Journal of Psy-
chology, 147(4), 311-323.

Huisman-Rietberg, A.J., Polinder, S. en Cusveller, B. 
(2019). De kluwen van professionele rollen. Christe-
lijke zorg en professionele identiteit. In Polinder, S. & 
Cusveller, B. (redactie), Christelijke zorg. Professional, 
praktijk en organisatie (pp. 82-102). Uitgeverij Groen.

Johnson, E.L. (2010). Psychology and Christianity: Five 
Views. IVP Academic.

Jones, J.W. (2010). Religie en het relationele zelf. KSGV.
Kloosterman, J. (2021). Crisistijd? In S. de Vries e.a., 

Mijnstem zal niet meer zwijgen. Negen psalmen in tijden 
van nood (pp. 8-11). JSB Records.

Loonstra, B. (2018). Autonomie en gemeenschap. Een 
debat over levensbeschouwing en psychotherapie. Buijten 
& Schipperheijn Motief.

Loonstra, B. (2019). Autonomie en gemeenschap in 
ggz en kerk. Sofie, 9(4), 19-23.

May, W.F. (2012). Citaat in: Michael J. Sandel, Pleidooi 
tegen volmaaktheid (p. 43). Ten Have.

Ozomaro, U., Wahlestedt, C. & Nemeroff, C.B. 
(2013). Personalized medicine in psychiatry: pro-
blems and promises. BMC Medicine, 11, 132. 

Pargament, K.I. (1997). The psychology of religion and 
coping: theory, research, practice. Guilford Press.

Schaap-Jonker, J. (2019). Herstel, Hoop en Compassie, 
contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsycho-
logie. Vrije Universiteit Amsterdam.

Van Deusen Hunsinger, D. (1995). Theology and pasto-
ral counseling: a new interdisciplinary approach. Grand 
Rapids: Eerdmans.

Van Nieuw Amerongen-Meeuse, J.C., Braam, A.W., 
Anbeek, C. & Schaap-Jonker, H. (2020). ‘Beyond 
Boundaries or Best Practice’ Prayer in Clinical 
Mental Health Care: Opinions of Professionals and 
Patients. Religions, 11, 492; 

 https://doi:10.3390/rel11100492.
Van Uden, R. (2008). Religie: Van remmend tot heil-

zaam. Psychopraxis, 10, 239 -243.
Verhagen, P. (2012). Religieuze of zingevingsanam-

nese in het opleidingscurriculum. In P.J. Verhagen, 
P. & van Megen, H.J.G.M. (redactie), Handboek 
Psychiatrie, religie en spiritualiteit (pp. 515-526). De 
Tijdstroom uitgeverij.

Verhagen P.J. (2019). Psychiatry and Religion. Controver-
sies and Consensus: a Matter of Attitude. Shaker Verlag.

Verhaeghe, P. (2010). Het einde van de psychotherapie. 
De Bezige Bij.

Visser, D. & Beldman, G. (2018). De behandeling van 
religieuze dwang. GZ-psychologie, 4, 24-29.

Personalia
Arie Jan de Lely is psychiater bij Eleos, specialist in 
Christelijke ggz. Hij heeft onderzoek gedaan naar de-
pressie en suïcide bij bevindelijk gereformeerden. Cor-
respondentieadres: ariejan.delely@eleos.nl

Arie Jan de Lely


