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o o r s p r o n k e l i j k  a r t i k e l

De herkenning van psychische problemen met 
religieuze inhoud door pastores: een vignetstudie
a .  n o o r t ,  a . w .  b r a a m ,  a . r .  v a n  g o o l ,  p . j .  v e r h a g e n ,  a . t . f .  b e e k m a n

achtergrond   Pastores  begeleiden  vaak  mensen  met  psychische  of  psychiatrische 
stoornissen.  In  de  literatuur  bestaan  aanwijzingen  dat  pastores  vinden  dat  zij  zelf  onvoldoende 
getraind zijn in het herkennen van dergelijke stoornissen.
doel   Verwerven van inzicht in hoeverre pastores psychiatrische symptomen herkennen.
methode   Pastores,  regionaal  geworven  in  Zuidwest-Nederland  (rooms-katholiek,  strikt 
(orthodox)  protestants,  gematigd  protestants  en  evangelisch;  n  =  143)  en  een  controlegroep 
van  ggz-medewerkers  (n  =  73)  evalueerden  vier  vignetten  van  psychische  problematiek  met  een 
religieuze  inhoud:  twee  betroffen  een  psychiatrische  stoornis  (een  psychotisch  toestandsbeeld  en 
een psychotische depressie/melancholisch toestandsbeeld), en twee gingen over niet-psychiatrische 
toestandsbeelden (een spirituele/religieuze ervaring en een rouwsituatie met een religieus dilemma). 
Voor  elk  vignet  scoorden  de  respondenten  het  nut  van  psychiatrische  medicatie,  wenselijkheid 
van  geestelijke  gezondheidszorg,  ernst  en  veronderstelde  religieuze  of  spirituele  etiologie  van  de 
vignetten.
resultaten   In vergelijking met ggz-medewerkers herkenden de pastores de psychiatrische 
problematiek  in  wisselende  mate:  onder  de  evangelische  pastores  was  de  herkenning  het  minst 
goed,  onder  strikt  protestantse  pastores  het  best.  Evangelische  en  strikt  protestantse  pastores 
interpreteerden niet-psychiatrische toestandsbeelden eerder als pathologisch.
conclusie   De  bevindingen  in  deze  studie  benadrukken  het  belang  van  samenwerking 
tussen ggz-medewerkers en pastores en het belang van consultatie.
[tijdschrift voor psychiatrie 54(2012)9, 785-795]
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Nederland is een geseculariseerd land en vaak 
wordt gedacht dat de secularisatie in Nederland 
sterker is dan in ander landen. Niettemin bleek uit 
recent onderzoek dat toch nog 58% van de Neder-
landers zich als lid van een kerk beschouwt (Van 
der Bie 2009). Van Nederlandse psychiatrische 
patiënten gaf 39% aan steun te ervaren vanuit hun 
geloof en wereldbeeld in het omgaan met hun pro-
blemen. Bovendien bleken deze patiënten contac-
ten met een pastor of geestelijk verzorger te waar-
deren (Pieper & Van Uden 2005).

Pastores komen regelmatig in contact met mensen 
met een psychiatrische stoornis. De vraag is dan 
ook of pastores voldoende toegerust zijn om een 
adequaat onderscheid te maken tussen religieuze 
thematiek en psychiatrische symptomen met reli-
gieuze inhoud. Hierover bestaat weinig onder-
zoek. Uit het beschikbare onderzoek, dat overigens 
uitsluitend in de vs verricht werd, blijkt dat de 
meeste pastores zichzelf onvoldoende geschoold 
achten om psychiatrische problemen te herken-
nen (Domino 1990; Farrell & Goebert 2008; Weaver 
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e.a. 1997). Dat wordt bevestigd door onderzoek 
waaruit blijkt dat pastores slecht in staat zijn sig-
nalen van suïciderisico te onderkennen (Domino 
1985; Holmes & Howard 1980). In ander onderzoek 
wordt melding gemaakt van het feit dat pastores 
niet goed in staat waren ernstige psychiatrische 
stoornissen te herkennen (Domino 1990). De 
genoemde onderzoeken waren gebaseerd op de 
resultaten van zelf-invullijsten die feitelijk de 
kennis van psychiatrische stoornissen peilden.

Om ook inzicht te verkrijgen in de praktische 
toepassing van die kennis, boden Farrell en Goe-
bert (2008) twee vignetten aan: een vignet van een 
manisch toestandsbeeld en één over een gestoorde 
rouwreactie. Hoewel meer dan 40% van de pastores 
aangaf onvoldoende getraind te zijn in de psychia-
trie, zouden zij toch de personen, beschreven in de 
vignetten, in counseling hebben genomen. Mil-
stein e.a. (2000) lieten drie vignetten lezen en stel-
den vast dat rabbijnen, in vergelijking met psy-
chologen, een vignet over psychose vaker aan een 
religieuze oorzaak toeschreven, en niet aan een 
psychiatrische stoornis.

Eigen onderzoek

Wij verrichtten een onderzoek om inzicht te 
krijgen in de mate waarin pastores van verschil-
lende christelijke gezindtes onderscheid kunnen 
maken tussen psychiatrische problemen met reli-
gieuze inhoud en primair religieuze problemen. 
Daarbij maakten we een onderscheid tussen ener-
zijds pastores van de striktere protestantse 
geloofsrichtingen (ook wel ‘orthodox’ of ‘rechtzin-
nig’ genoemd). Dezen konden zowel behoren tot 
de gereformeerde tradities als tot de evangelische 
geloofsrichtingen. Anderzijds onderscheidden wij 
pastores van gematigder religieuze tradities.

Onze hypothese was dat de striktere pastores 
psychiatrische problematiek minder goed zouden 
kunnen onderscheiden van religieuze thematiek 
dan hun gematigde collega’s. Dat zou enerzijds te 
maken kunnen hebben met een zekere mate van 
maatschappelijke isolatie: vanuit hun levensvisie 
leiden striktere pastores wellicht een meer naar 

binnen gericht leven. Anderzijds zou de veronder-
stelde minder goede herkenning te maken kunnen 
hebben met een gehechtheid aan bepaalde 
omschreven begrippen van geestelijk en moreel 
functioneren. Zo wordt in sommige van deze krin-
gen psychische problematiek als geestelijke (reli-
gieuze) problematiek opgevat. Hierdoor zouden 
deze pastores de neiging kunnen hebben om psy-
chiatrische symptomen eerder in religieuze ter-
men te labelen. Een groep ggz-medewerkers fun-
geerde als controlegroep.

De volgende onderzoeksvragen komen aan de 
orde:
-  Is er verschil tussen pastores van verschillende 

kerkgemeenschappen in de herkenning van 
psychiatrische problematiek, ten opzichte van 
professionals die werkzaam zijn in de ggz?

-  Is het herkennend vermogen voor psychiatri-
sche problematiek minder uitgesproken voor 
pastores van strikt protestantse geloofsgemeen-
schappen?

-  Zijn er nog andere kenmerken van pastores die 
de antwoorden op de vignetten beïnvloeden?

deelnemers en methode

Participanten

Op initiatief van Yulius ggz (voorheen: De 
Grote Rivieren) was in 2005 een project gestart om 
tot nadere samenwerking te komen met de pasto-
res in de regio. Dit project bood de eerste auteur 
(A.N.) de gelegenheid het huidige onderzoek uit te 
voeren. De dataverzameling bestond uit twee pro-
cedures.

Als eerste werden meer dan 200 religieuze 
gemeenschappen van diverse christelijke kerke-
lijke tradities geïdentificeerd met stads- en 
gemeentegidsen in de regio Zuid-Holland zuid, 
een regio bekend als onderdeel van de Nederlandse 
‘bijbelgordel’ (Knippenberg 1992). Deze kerkelijke 
tradities werden in vier groepen ingedeeld, in 
overeenstemming met de grote christelijke tradi-
ties in Nederland (tabel 1). Daarbij maakten wij 
gebruik van de indeling van kerken van vóór de 
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totstandkoming van de Protestantse Kerk Neder-
land (pkn). Met de mate van orthodoxie wordt 
bedoeld de mate waarin gemeenschappen zich 
houden aan de traditionele kerkleer. Bevindelijk-
heid wijst op een sterk op het persoonlijke leven 
gerichte geloofsbeleving.

Uit elke groep werd een aselecte steekproef 
getrokken van 10-20% per groep. Van deze eerste 
steekproef werden 33 pastores geselecteerd. Twee 
pastores wilden niet deelnemen, zodat 31 pastores 
werden geïnterviewd, een responspercentage van 
94%.

Vervolgens werd het aantal pastores uitge-
breid met een tweede steekproef in het zuiden van 
Nederland, onder andere Zeeland, waarin ook 
plaatsen liggen die tot de bijbelgordel zijn te reke-
nen, en het noordelijk deel van Brabant. Uit deze 
groep werd een tweede steekproef getrokken van 
155 pastores die telefonisch benaderd werden met 
het verzoek deel te nemen aan een schriftelijk 
onderzoek. Van hen stuurden 111 pastores een 
ingevulde vragenlijst terug, een respons van 67%. 
Deze twee geselecteerde groepen (totaal aantal 143 
pastores) vertoonden geen statistisch significante 
verschillen wat betreft leeftijd, geslacht en aantal 
werkzame jaren. Het aantal rooms-katholieken 
was ondervertegenwoordigd in de eerste steek-
proef.

Als controlegroep werd een groep ggz-mede-
werkers geworven werkzaam in ambulante outre-
aching teams, psychiaters (n = 21), artsen in oplei-
ding tot psychiater (aiossen; n = 18), sociaal psychi-
atrisch verpleegkundigen (n = 22) en psychologen 

(n = 11), via het Willem Arntsz Huis van Altrecht 
Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht. Van de 79 
verspreide vragenlijsten kwamen er 72 retour, een 
respons van 91%.

Meetinstrument

Wij gebruikten drie vignetten uit het onder-
zoek van Milstein e.a. (2000); deze beschreven ach-
tereenvolgens een psychotisch toestandsbeeld, een 
spirituele ervaring en een rouwreactie met een 
religieus dilemma. Een vierde vignet werd gecon-
strueerd uit het boek van William James 
(1902/2003) Vormen  van  religieuze  ervaring, hoofd-
stuk ‘De zieke ziel’, pagina 112. De vignetten staan 
verwoord in tabel 2. Onder elk vignet stelden we de 
volgende meerkeuzevragen:
1.  Hoe aannemelijk is het dat de beschreven toe-

stand veroorzaakt zou zijn door een religieus of 
spiritueel probleem?

2.  Hoe nuttig zullen psychiatrische medicijnen 
zijn?

3.  Hoe ernstig beschouwt u het probleem?
4.  In hoeverre acht u (überhaupt) hulpverlening 

vanuit de ggz gewenst?
De antwoordmogelijkheden per vraag waren: 

0 = helemaal niet; 1 = niet erg; 2 = wel; 3 = beslist. De 
antwoorden op vraag 2 en vraag 4 hingen in de 
totale onderzoeksgroep duidelijk samen: Spear-
mans r bedroeg 0,59 bij het psychosevignet; 0,79 bij 
de spirituele ervaring; 0,41 bij de rouwreactie; 0,75 
bij het melancholievignet. Daarom werden de ant-
woorden op deze vragen samengevoegd tot de vig-

tabel 1 Kerkelijke gezindten van de pastores die deelnamen aan dit onderzoek, onderverdeeld in vier tradities, met een 

onderverdeling van de protestantse kerkelijke gezindten op basis van de mate van orthodoxie en bevindelijkheid
Pastoresgroep Gezindten

Rooms-katholieke traditie Rooms-katholieke kerken

Evangelische tradities Pinkstergemeente, Vrije Evangelische gemeenten, Nieuw-Apostolische Kerk, Verenigde Pinkster- en 

Evangelie Gemeenten, Leger des Heils, Christengemeente, Jehova’s getuigen, Doopsgezind, Kerk 

van de Nazerener

Mild-matig protestantse tradities

Orthodox +/- en Bevindelijk +/-

Midden-Orthodox, Confessionele Vereniging, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, 

Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Protestantse Kerk Nederland, 

Evangelisch Lutherse Kerk, Remonstrantse Broederschap, Baptist

Strikt protestantse tradities

Orthodox + en Bevindelijk +

Gereformeerde Bond, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde 

Gemeente, Oud Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente in Nederland
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netuitkomst ‘psychiatrie nodig’. De antwoordmo-
gelijkheden kwamen daarmee op 0-6, maar deze 
werden voor het overzicht door twee gedeeld, 
zodat het bereik 0-3 bleef.

Overige gegevens

Aan de deelnemers werd verder gevraagd naar 
leeftijd, geslacht, het aantal dienstjaren, in hoe-
verre men een theologische opleiding had geno-
ten, de omvang van de kerkelijke gemeenschap, in 
hoeverre men onderwijs over psychiatrie in de 
opleiding had gehad en op welke manieren men 
aan zelfstudie deed (door middel van het lezen van 
boeken, vaktijdschriften, de media, consulteren 
van ggz-medewerkers).

Statistische analyse

Verschillen in achtergrondkenmerken tussen 
de pastores en ggz-medewerkers werden getoetst 
met de χ2-toets en de t-toets.

De hoofdresultaten betroffen de vergelijking 
van de gemiddelde vignetscores per groep (pasto-
res naar gezindte en de ggz-medewerkers), waarbij 
de verschillen werden getoetst met variantieana-
lyse (anova met F-toets). Daarbij werden tevens 
de post-hoccontrasten met bonferronicorrectie 
beschreven. De variantieanalyses werden herhaald 
met covariantieanalyse (ancova), gebruikma-
kend van algemene lineaire modellen in spss 18.0. 
Daarbij vormden geslacht, leeftijd en aantal 
dienstjaren de covariaten, aangezien deze achter-

tabel 2 Inhoud van de vier gebruikte vignetten; deze werden zonder de titels aangeboden

Vignet 1 Psychotische toestand

Dhr. G, een 19-jarige tweedejaars student, komt naar u toe, omdat hij de laatste zes maanden zijn energie is kwijtgeraakt om 

betrokken te zijn bij zijn gebruikelijke schoolactiviteiten. Hij bleef weg van school en kwam thuis – welhaast de gehele dag 

doorbrengend op zijn kamer.’s Nachts, als iedereen slaapt, is hij aan het nadenken, ijsberend door zijn kamer. Hij raakt zo 

volledig in beslag genomen door zijn eigen gedachten, dat hij daardoor maaltijden overslaat en hij niet meer regelmatig in 

bad gaat. Dhr. G zegt dat hij God heeft gezien en dat hij God heeft horen spreken met Zijn engelen. Herhaaldelijk hoort dhr. G 

een eigenaardige stem die hem zegt wat hij moet doen en vertelt hoe hij zich dient te gedragen. Nu wil dhr. G van u weten of 

hij die stem moet gehoorzamen.

Vignet 2 Spirituele ervaring

Dhr. L. heeft een hele intense ervaring gehad die hij met u wil bespreken. ‘Ik herinner me de nacht en bijna precies de plaats 

op de heuveltop, waar mijn ziel als het ware open ging voor het Oneindige, en er was een samenstroming van de beide 

werelden, de binnen- en de buitenwereld. Ik stond alleen met Hem die mij had geschapen, en al de schoonheid van de wereld, 

en liefde en leed, en zelfs verzoeking. Het gewone besef van wat mij omringde, verflauwde. Voor het ogenblik was er niets dan 

een onuitsprekelijke vreugde en verrukking. Het is onmogelijk deze ervaring volledig te beschrijven. De volkomen nachtelijke 

stilte werd door een plechtiger zwijgen doortintelt. De duisternis verborg een aanwezigheid, die des te duidelijker gevoeld 

werd omdat zij niet werd gezien. Ik kon er minder aan twijfelen dat Hij, dan dat ik zelf mij daar bevond. Inderdaad, ik voelde 

mijzelf de minst werkelijke van de twee. Maar nooit meer heb ik dezelfde diepe ontroering gekend.’

Vignet 3 Rouw

De vader van dhr. S is recent verdronken tijdens een zeilongeval in het Caribische gebied. Dhr. S volgde zijn vaders wensen op, 

en liet zijn overblijfselen cremeren, ook al was dat in strijd met z’n eigen religieuze opvattingen. Hij wil nu rouwen om zijn 

vaders dood, maar weet niet welke kerkelijke plechtigheid hij zou volgen. Hij zou graag meer informatie van u krijgen.

Vignet 4 Melancholische toestand

Dhr. V, 81 jaar, vertelt veel lichamelijke klachten te hebben. Zo zegt hij buikproblemen te hebben, last van zijn ogen en 

klachten van benauwdheid. Ja, hij is bang niet beter te worden. Zijn slaap wordt vaak onderbroken door angstdromen, hij is 

veel bezig met ziekte en dood. Ook is hij bang straf van God te krijgen in verband met het neerleggen van zijn taak als diaken.

Maar wat nog veel rampzaliger was, was dat elke gedachte aan de hemel hem was ontnomen. Hij kon geen vreugde voelen. 

Geluk, vreugde, licht, genegenheid, liefde – al deze woorden hadden hun betekenis verloren. En wanneer deze schrikbeelden 

wat waren weggeëbd, voelde hij onophoudelijk de hele dag een ongeneeslijke en ondragelijke verlatenheid, op de rand van de 

wanhoop. Hij dacht in feite dat hij door God verworpen, verloren en verdoemd was. Hij voelde iets als hellepijn.
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grondkenmerken als enige voor zowel de pastores 
als de ggz-medewerkers beschikbaar waren. Leef-
tijd en aantal dienstjaren verschilden aanzienlijk 
tussen pastores en ggz-medewerkers. Daarom 
werd de controle voor deze variabelen uitgevoerd 
met z-scores, die voor pastores en ggz-medewer-
kers apart werden berekend.

Verschillen in de verdeling van de pastoresken-
merken over de vier groepen pastores naar 
gezindte werden getoetst met χ2-toets en varian-
tieanalyse. Ten slotte werden in de gehele groep 
pastores ook de samenhangen geanalyseerd tussen 
de overige pastoreskenmerken en de vignetscores 
met t-toets of pearsoncorrelatie.

tabel 3 Gemiddelde scores op de vignetten, vergeleken tussen pastores van vier verschillende tradities en ggz-medewerkers*; 

bovenste rijen: anova  met bonferroni-post-hocanalyses**; onderste rijen: ancova  met correctie voor sekse, leeftijd 

en dienstjaren

Pastores naar kerkelijke traditie

Mild-matig 

protestants

Strikt  

protestants

Rooms- 

katholiek

Evangelisch ggz-medewerkers F (df) p

Spirituele/religieuze oorzaak 

psychosevignet 1,3

1,3

1,3

1,3

1,4g

1,4

2,0gms

1,9

0,9

0,9

11 (4; 209) 0,000*

6,3 (7; 208) 0,000*

vignet spirituele ervaring 1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

1,9

1,4 (4; 207) 0,247

1,6 (7; 206) 0,146

rouwvignet 1,8

1,8

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

1,9

2,2

2,2

2,1 (4; 206) 0,089

1,2 (7; 206) 0,301

melancholievignet 2,2g

2,2

2,1

2,1

2,5g

2,5

2,7g

2,6

1,8

1,7

9,0 (4; 209) 0,000*

5,2 (7; 208) 0,000*

Ernst 

psychosevignet 2,6

2,6

2,6

2,6

2,4g

2,4

2,7

2,7

2,7

2,7

3,5 (4; 210) 0,008*

2,4 (7; 210) 0,020*

vignet spirituele ervaring 0,6

0,6

1,0

0,9

0,7

0,6

1,5gmsr

1,5

0,6

0,6

9,8 (4; 206) 0,000*

6,0 (7; 206) 0,000*

rouwvignet 1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,0

1,0

1,5 (4; 204) 0,217

1,7 (7; 204) 0,102

melancholievignet 2,5

2,4

2,4

2,5

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

0,8 (4; 210) 0,480

0,8 (7; 210) 0,629

Psychiatrie nodig

psychosevignet 2,3g

2,4

2,7

2,7

2,2gs

2,2

2,3gs

2,3

2,8

2,7

12 (4; 199) 0,000*

7,8 (7; 198) 0,000*

vignet spirituele ervaring 0,5

0,5

1,1gmr

1,1

0,5

0,5

1,0gmr

1,0

0,6

0,6

4,8 (4; 203) 0,001*

2,7 (7; 203) 0,012*

rouwvignet 0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5 (4; 203) 0,739

0,6 (7; 203) 0,776

melancholievignet 1,7g

1,7

1,9g

2,0

1,7g

1,7

1,2gs

1,2

2,4

2,4

14 (4; 203) 0,000*

8,6 (7; 203) 0,000*
*Statistisch significant verschil.
**Op grond van bonferroni-post-hocanalyses was er een statistisch significant verschil ten opzichte van de volgende 
groep:
g: ggz-medewerkers;
m: ‘mild-matig’ protestants;
s: ‘strikt’ protestants;
r: rooms-katholiek.
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resultaten

Demografische gegevens

De meerderheid van de pastores (83%) was 
man, tegen 45% van de ggz-medewerkers (χ2 = 33; 
df 1; p = 0,000). Gemiddeld waren de ggz-medewer-
kers 10 jaar jonger dan de pastores (43 versus 53 
jaar; t = 7; df 214; p = 0,000). De ggz-medewerkers 
hadden minder dienstjaren dan de pastores: 8,5 
versus 17,6 dienstjaren (t = 7; df 209; p = 0,000). 
Slechts 21% van de ggz-medewerkers gaf aan ver-
bonden te zijn met een kerkelijke gezindte (zie 
Noort e.a. 2008).

Vignetbeoordeling door pastores en ggz-medewerkers

In tabel 3 staan de gemiddelde scores op de 
vignetten, vergeleken voor de vier pastoresgroepen 
en met de controlegroep ggz-medewerkers. Hori-
zontaal kunnen de scores per vignetvraag worden 
vergeleken tussen de groepen; verticaal de sco-
ringstendentie tussen vignetten binnen de groep 
zelf.

De pastores van de evangelische gemeen-
schappen scoorden het psychosevignet significant 
vaker als een religieus of spiritueel probleem. 
Behalve de strikt protestantse pastores kenden alle 
andere pastores significant vaker een spirituele of 
religieuze oorzaak toe aan het melancholievignet.

De groepen ontliepen elkaar weinig in ernst-
inschatting, behoudens dat de rooms-katholieke 
pastores het psychosevignet als minder ernstig 
aanmerkten. Het spirituele vignet werd daarente-
gen het ernstigst bevonden door de evangelische 
pastores.

De gematigd protestantse, de rooms-katho-
lieke én de evangelische pastores vonden psychia-
trische behandeling voor het psychosevignet  
minder nodig dan de ggz-medewerkers. De strikt 
protestantse en evangelische pastores vonden  
psychiatrische behandeling wel tamelijk vaak  
aangewezen voor het spirituele vignet. Bij het 
melancholievignet achtten alle pastoresgroepen 
significant minder vaak dat de inzet van psychia-
trische behandeling nodig was dan de ggz-mede-
werkers.

Pastoreskenmerken

De pastoreskenmerken staan vermeld in 
tabel 4. In de strikt protestantse groep kwamen in 
het geheel geen vrouwen voor. Ook bij rooms-
katholieken was dit percentage laag, maar niet 
nul, aangezien het niet alleen priesters betrof, 
maar ook pastoraal werkers. De meeste evangeli-
sche pastores hadden geen theologische opleiding 
gehad. De pastoresgroepen verschilden onderling 
niet in leeftijd, dienstjaren of aantal soorten van 
zelfstudie. De omvang van de rooms-katholieke 

tabel 4 Kenmerken van deelnemende pastores

Mild-matig 

protestants

Strikt 

protestants

Rooms-

katholiek

Evangelisch χ2 of F (df) P

Aantal 41 36 36 30

Leeftijd in j 50,2 50,7 54,3 55,8 2 (3;139) 0,108

Sekse; % man 73 100 86 73 13 (3) 0,006

Theologische opleiding; in % 85 86 97 14 70 (3) 0,000

Aantal ambtsjaren 16,4 18,2 19,4 16,5 0,7 (3;135) 0,575

Grootte van gemeenschap 700 7000 10.000 200 4,7 (3;134) 0,004

Psychiatrie in opleiding; in % 49 33 66 52 8 (3) 0,057

Zelfstudie psychiatrie, aantal methodes (1-5) 2,1 2,0 1,7 1,8 0,6 (3;138) 0,600
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gemeenschappen was duidelijk groter dan die van 
de andere kerkgemeenschappen.

Pastoreskenmerken en vignetbeoordeling

In vergelijking tot degenen met theologische 
scholing beschouwden pastores zonder theologi-
sche scholing het spirituele vignet vaker als ern-
stig (t = 3,1; df 137; p = 0,002). Oudere pastores 
beschouwden het rouwvignet als minder ernstig 
(Pearsons r = -0,18; p = 0,035; n = 137). Pastores zon-
der theologische scholing beschouwden het 
melancholievignet vaker als een religieus/spiritu-
eel probleem (t = 2,3; p = 0,024), en vonden ggz-hulp 
minder nodig (t = -2,3; p = 0,023). Naarmate de pas-
tores jonger waren en meer zelfstudie deden, 
beschouwden zij het melancholievignet minder 
als een religieus/spiritueel probleem (r = -0,31; p = 
0,000; n = 139 versus r = 0,20; p = 0,018; n = 140).

discussie

Het doel van ons onderzoek was om inzicht te 
krijgen in de mate waarin pastores van verschei-
dene christelijke gezindtes verschillen in hun ver-
mogen onderscheid te kunnen maken tussen psy-
chiatrische problemen met religieuze inhoud en 
andere religieuze problemen. Pastores en een con-
trolegroep ggz-medewerkers evalueerden twee 
vignetten met psychiatrische problematiek met 
religieuze inhoud, en twee niet-psychiatrische 
vignetten met religieuze thematiek. De gekozen 
werkwijze impliceert niet de veronderstelling dat 
de ggz-medewerkers de beoordeling van vignetten 
alleen maar ‘goed’ zouden doen. Er zijn meerdere 
manieren om patiënten met psychische proble-
men, waaronder de door pastores toegepaste inter-
venties, te kunnen helpen.

In een eerdere publicatie, waarbij de pastores 
als één groep werden vergeleken met de ggz-mede-
werkers (Noort e.a. 2011), kwam al naar voren dat 
de pastores de psychiatrische toestandsbeelden 6 
keer zo vaak als een religieus of spiritueel pro-
bleem zagen, en 9 keer zo weinig ggz-hulp nodig 

achtten als de ggz-medewerkers. De inschatting 
van de noodzaak voor psychiatrische zorg bij de 
psychiatrische toestandsbeelden was onder de pas-
toresgroep matig (sensitiviteit 66%) en onder de 
ggz-medewerkers goed (sensitiviteit 96%).

De resultaten van het huidige onderzoek wij-
zen uit dat herkenning van psychiatrische proble-
matiek door pastores verschilt bij de kerkelijke 
gezindtes. De evangelische pastores beschouwden 
de beide psychiatrische vignetten het vaakst als een 
religieus of spiritueel probleem in vergelijking met 
de ggz-medewerkers. De noodzaak tot psychiatri-
sche zorg bij het psychosevignet werd alleen door 
de strikt protestantse pastores in vergelijkbare 
mate onderkend als door de ggz-medewerkers. Alle 
pastores, maar de evangelische pastores in het bij-
zonder, verschilden significant van de ggz-mede-
werkers in de beoordeling van de noodzaak tot psy-
chiatrische zorg bij het melancholievignet.

Beoordeling van de psychiatrische toestandsbeelden

De evangelische pastores herkenden psychia-
trische problematiek het minst goed van alle pas-
tores. Slechts 14% van de evangelische pastores 
heeft een theologische opleiding. In het dagelijks 
leven hadden zij een ander beroep. In hun vrije tijd 
en veelal in de avonduren waren zij dan actief als 
pastor of diaken voor de geloofsgemeenschap. Eén 
van de reacties van een evangelische pastors op het 
psychotische toestandsbeeld was deze: ‘Deze  stu-
dent is beslist bezet door een geest die niet veel goeds in de 
zin heeft. (…) Deze stem moet hij beslist niet gehoorza-
men.  Er  moet  veel  voor  hem  worden  gebeden  en  onder 
kundige begeleiding zal hij opnieuw de beginselen van 
het evangelie moeten gaan onderzoeken.’

Een reactie van een evangelische pastor op het 
melancholische toestandsbeeld was: ‘Logisch,  een 
man van 81 jaar met lichamelijke klachten waarvan ik 
me kan voorstellen dat er angst voor de dood ontstaat. 
Het  is  een  religieus  of  spiritueel  probleem,  medicijnen 
zijn echt niet nuttig. Het is ook niet een ernstig probleem, 
want als je hem met wat gesprekken vertelt over God, dan 
komt het weer goed.’
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Pastores van de strikt protestantse gemeenschappen 
herkenden, tegen onze verwachting in, de psychi-
atrische problematiek het best, in vergelijking met 
de andere pastores. Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat pastores van strikte geloofsgemeen-
schappen verantwoordelijk zijn voor grote, hechte 
gemeenschappen, waarvan de leden veelal twee 
keer per zondag de kerkdienst bezoeken. De kans 
dat een pastor met psychiatrische problematiek te 
maken krijgt en hier enige ervaring mee opbouwt, 
is dus betrekkelijk groot. Daar komt bij dat zij veel 
studeren en daardoor mogelijk breed kennis blij-
ven opdoen. Tijdens de interviews was het de eer-
ste onderzoeker opgevallen dat bij een aantal strikt 
protestantse pastores, naast theologische boeken, 
er ook boeken over psychologie en soms zelfs over 
psychiatrie gelezen werden. Een reactie van een 
strikt protestantse pastor op het melancholische 
toestandsbeeld was: ‘Mijns inziens is hier sterk sprake 
van  een  psychisch/psychiatrische  problematiek  die 
behandeld moet worden. De geestelijke/religieuze vra-
gen waar iemand mee bezig is, worden daardoor erg uit-
vergroot, zodat het waandenkbeelden worden.’

De rooms-katholieke pastores achtten psychia-
trische zorg minder zinvol voor het psychotische 
toestandsbeeld en beschouwden dit vignet als een 
minder ernstig probleem. Vanuit de katholieke 
traditie is deze beoordeling enigszins te begrijpen. 
Deze kent talloze verhalen van heiligen, mensen 
die door hun geloof een bijzondere plaats bij God 
innemen (zie bijvoorbeeld de website van katho-
lieknederland.nl). De stem van God horen is bin-
nen de katholieke traditie daarom wat minder 
ongebruikelijk. Het vignet van het psychotische 
toestandsbeeld zal om die reden mogelijk niet 
direct zorgen hebben opgeroepen.

Een reactie van een rooms-katholieke pastor 
op het psychotisch toestandsbeeld luidde: ‘Ik zou 
met hem in gesprek gaan over de beelden en of details van 
die beelden die uit zijn verleden komen. Ik zou een ander 
beeld  van  God  aanreiken.’ Op het melancholische 
toestandbeeld was een volgende reactie gegeven: 
‘Deze persoon heeft zijn religieuze ambt zo verabsolu-
teerd, dat hij weer in evenwicht moet komen los van zijn 

ambt. Niet uit te sluiten valt dat hij een mystiek loute-
ringsproces doormaakt á la st. Jan van het Kruis.’

Beoordeling van de niet-psychiatrische 
toestandsbeelden

Wat in de resultaten op de niet-psychiatri-
sche toestandsbeelden vooral opvalt, zijn de ver-
schillen in reactie op het spirituele vignet. De 
evangelische en de strikt protestantse pastores 
achtten psychiatrische zorg nuttig. De evangeli-
sche pastores vonden het vignet tevens een ernstig 
probleem, gevolgd door de strikt protestantse pas-
tores. Voor de pastores van de evangelische 
gemeenschappen zijn deze bevindingen waar-
schijnlijk te verklaren op basis van de (religieuze) 
taal waarin het vignet geschreven is. De religieuze 
ervaring zoals beschreven in het vignet heeft niets 
weg van het evangelische taalgebruik en zal 
daarom niet (h)erkend zijn als zijnde een religi-
euze/spirituele ervaring. Voor de strikt protes-
tantse pastores ligt de verklaring meer op het 
gebied van de inhoud. In dit vignet wordt een ont-
moeting beschreven tussen een (zondig) mens en 
God. Zo’n ontmoeting is volgens deze traditie op 
deze wijze niet weggelegd voor een mens.

Een andere verklaring is de onbekendheid 
met de ervaring beschreven in het spirituele vig-
net. Deze overwegingen kunnen een verklaring 
zijn dat deze pastores dit vignet in zekere mate 
‘gepsychiatriseerd’ hebben. Zo schreef een evange-
lische pastor: ‘Hij is een beetje hypomaan.’ Een andere 
evangelische pastor reageerde: ‘(…) als ik bemerk dat 
ik met mijn aandacht toch niets bereik om hem weer met 
beide benen op de grond te krijgen, dan zal ik hem door 
verwijzen en de raad geven deskundige hulp te zoeken.’ 
Een reactie van een pastor van een strikt protes-
tantse gemeenschap luidde: ‘Is  dit  iets  wat  bij 
bepaalde personen hoort, bij een groot verlangen? Zit hij 
niet op de grens van de werkelijkheid? Ik hou er niet zo 
van.’ Een andere pastor van een strikt protestantse 
gemeenschap drukte het wat sterker uit: ‘Ik  zou 
hem doorverwijzen naar een psychiater indien hij hier-
mee blijft rondlopen. Dit roept in mij inwendig afkeer op. 
Dit is een hallucinatie.’
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Opmerkelijk genoeg vonden Milstein e.a. (2000) 
geen verschil tussen de rabbijnen en psychologen 
in hun beoordeling van het spirituele vignet. Een 
verklaring voor deze bevinding is mogelijk dat de 
joodse traditie, vooral de joodse mystiek, meer ver-
trouwd is met dit type ervaringen, waardoor de 
rabbijnen het vignet niet hebben gepsychiatri-
seerd.

Methodologische aandachtspunten

Een beperking van deze studie is dat alleen 
pastores van de grote christelijke tradities zijn 
onderzocht. Zo zijn er in ons land ook veel mos-
lims en het zou de moeite waard zijn te onderzoe-
ken hoe hun geestelijke leiders de vignetten zou-
den beoordelen. Een andere beperking is dat er 
niet gematcht is tussen de pastores en de ggz-
medewerkers wat betreft hun religieuze achter-
grond. Wellicht waren er ggz-medewerkers vanuit 
Eleos of In de Bres – ggz-instellingen vanuit de 
gereformeerde respectievelijk evangelische 
gezindte – bereid geweest mee te werken aan dit 
onderzoek. Zij vertegenwoordigen echter maar 
een beperkt deel van de ggz-instellingen in Neder-
land.

Een andere beperking is dat de formulering 
van de vragen in de vignetten als enigszins dub-
belzinnig kan zijn opgevat uit het oogpunt van 
zowel de ggz-medewerkers als de pastores. De ggz-
medewerkers zullen veelal ‘ernst’ opvatten in ter-
men van ‘ernstig ziek’, terwijl de pastores ‘ernst’ 
mogelijk meer opvatten in termen van geestelijke 
nood. Tevens is het woord ‘probleem’ in de vraag 
voor het spirituele vignet wellicht aanvechtbaar 
als gevolg van de positieve inhoud van de ervaring.

In algemene zin heeft de vignetmethode ook 
haar eigen beperkingen. Een relevante beperking 
voor de huidige studie is dat de vignetequivalentie 
(de veronderstelling dat de variabelen in elk vignet 
door alle respondenten op dezelfde manier worden 
beoordeeld), niet vaststaat voor de verschillende 
groepen, ook niet tussen de pastoresgroepen (King 
e.a. 2004).

Een voordeel van onze aanpak is dat de steekproef 
van pastores een evenwichtige verdeling vertegen-
woordigt van de prominente christelijke tradities 
in Nederland. De relatief seculiere groep ggz-
medewerkers kan gelden als een in religieus 
opzicht onbevooroordeelde controlegroep: er 
waren weinig kerkleden, maar de interesse voor 
religie en spiritualiteit was tamelijk groot (Noort 
e.a. 2008). Het aantal non-responders was in beide 
groepen laag. Hierdoor kunnen de bevindingen 
waarschijnlijk gegeneraliseerd worden naar de fei-
telijke situatie in Nederland.

Een ander voordeel van deze studie is dat met 
het gebruik van vignetten de actieve toepassing van 
de kennis van psychiatrische problematiek is getest. 
De toevoeging van het vierde vignet maakte onze 
studie met twee psychiatrische en twee niet-psychi-
atrische vignetten meer in evenwicht dan die van 
Milstein e.a. (2000). Overigens laten de resultaten 
zich niet generaliseren naar geestelijk verzorgers die 
in de ggz werkzaam zijn: dezen waren niet in het 
onderzoek betrokken. Aan te nemen is dat in deze 
groep veel ervaring bestaat met de herkenning van 
psychiatrische toestandsbeelden.

conclusies

Wij concluderen dat pastores psychiatrische 
problematiek (psychose en melancholie) in grote 
lijnen redelijk goed herkennen, maar dat de her-
kenning afhankelijk was van het type denomina-
tie/kerkgenootschap. De evangelische pastores 
herkennen psychiatrische problematiek het minst 
goed, de strikt protestantse pastores het best. Dit 
laatste is in contrast met hetgeen wij verwachtten. 
Een jongere leeftijd van de pastor, meer zelfstudie 
en een theologische achtergrond lijken eniger-
mate bij te dragen aan de herkenning van de psy-
chiatrische problematiek.

De bevindingen van ons onderzoek kunnen 
erop wijzen dat men belang moet hechten aan 
samenwerking tussen de ggz-medewerkers en 
pastores (Farrell & Goebert 2008), en aan onder-
linge consultatie. Gedacht kan worden aan een 
telefonisch spreekuur voor pastores, scholingspro-
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gramma’s voor pastores over psychiatrische ziek-
tebeelden en behandeling, met de mogelijkheid 
tot uitwisseling van kennis tussen psychiaters en 
pastores.
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summary

Recognition of psychiatric disorders with a religious content by members of the clergy 
of different denominations in the Netherlands – A. Noort, A.W. Braam, A.R. van Gool, 
P.J. Verhagen, A.T.F. Beekman –
background Clergy members (cms) frequently provide support and counselling for people 
with psychological and psychiatric disorders. There is evidence in the literature that cms consider 
themselves to be inadequately trained to recognise psychiatric disorders.
aim To investigate to what extent cms are able to recognise psychiatric symptoms.
method cms  were  recruited  in  the  south-west  of  the  Netherlands  among  various 
denominations  (Roman  Catholic,  strict  (orthodox)  Protestant,  moderate  Protestant  and 
Evangelical; n = 143) by means of a regional sampling method. The participating cms (n = 143) 
and a control group consisting of mental health care professionals (mhps; n = 73) evaluated four 
vignettes of psychiatric problems with a religious content: two were about a psychiatric disorder (a 
psychotic state and a psychotic depression/melancholic state), and two concerned non-psychiatric 
states  (a  spiritual/religious  experience  and  a  mourning  reaction  with  a  religious  dilemma).  For 
each  vignette  the  respondents  scored  the  suitability  of  psychiatric  medication,  the  desirability 
of mental health care,  the severity of  the disorder and whether  there was a religious or  spiritual 
aetiology.
results Some cms were able to recognise psychiatric problems almost as well as the mhps, 
but among the cms the degree of recognition varied according to the denomination. Recognition 
was  relatively  poor  among  Evangelical  cms,  but  was  best  among  the  strict  Protestant  cms. 
Evangelical  pastors  and  strict  Protestant  cms  tended  to  interpret  the  non-psychiatric  states  as 
pathological.
conclusion The  findings  of  this  study  emphasise  the  need  for  collaboration  between 
mhps and cms and stress the importance of consultation.
[tijdschrift voor psychiatrie 54(2012)9, 785-795]
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