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In de afgelopen jaren is de aandacht voor de relaties tussen religie en spiritualiteit (R/S) en 
geestelijke gezondheid toegenomen, zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit klinisch 
perspectief. Hoewel studies naar R/S en geestelijke gezondheid over het algemeen positieve 
verbanden laten zien, zijn deze verbanden complex en liggen ze gedifferentieerd binnen tussen 
verschillende subgroepen. Vaak zijn de associaties tussen R/S en geestelijke gezondheid positief 
maar zwak, soms zijn deze sterker, maar soms zijn ze ook negatief. De relatie tussen religie en
geestelijke gezondheid lijkt gemodereerd te worden door aspecten van R/S, aspecten van 
geestelijke gezondheid, en door contextuele factoren, waarbij relationele aspecten van religie 
(zoals bijvoorbeeld geloof in een persoonlijke, liefhebbende God) het sterkst verbonden zijn
met geestelijke gezondheid, en relationele aspecten van geestelijke gezondheid het meest 
consistent samenhangen met religie. Contextuele factoren zoals het stressniveau beïnvloeden 
de sterkte van de associaties tussen R/S en geestelijke gezondheid eveneens.  

Vanwege de hierboven beschreven complexiteiten, differentiatie, en moderaties is het doel 
van deze godsdienstpsychologische dissertatie om de relatie tussen godsrepresentaties, als 
relationele aspecten van religie, te onderzoeken in relatie tot geestelijke gezondheid. Dit 
gebeurt vanuit een relationeel-psychologisch theoretisch kader, waaraan de 
gehechtheidstheorie en objectrelatie theorie beide bijdragen, en met sensitiviteit voor 
verschillende (sub)culturen en religieuze tradities. Centrale vraag is hoe meerdere aspecten 
van godsrepresentaties gerelateerd zijn aan en gekwalificeerd worden door mentale 
gezondheid (of psychische ziekte) en of godsrepresentaties van psychiatrische patiënten 
kwalitatief verschillen van de representaties van mensen in steekproef vanuit de algemene 
bevolking, dus zonder psychiatrische diagnose. Het project bestaat uit verschillende 
deelprojecten, waarin het meten van, de meervoudigheid en differentiatie van, alsook de 
betekenis van de religieuze cultuur voor godsrepresentaties belangrijke aandachtspunten zijn.  

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie in het veld van godsrepresentaties en
geestelijke gezondheid geboden vanuit het perspectief van een relationele 
godsdienstpsychologie. Aan de orde komen onder meer de conceptualisering en
operationalisering van godsrepresentaties en de rol van de religieuze cultuur.  

Hoofstuk 2 doet verslag van de ontwikkeling en validering van de Nederlandse 
Vragenlijst Godsbeeld (VGB) (later: Vragenlijst Godsrepresentaties). Om godsrepresentaties en 
geestelijke gezondheid in Nederland te kunnen onderzoeken, was een valide en betrouwbaar 
meetinstrument nodig. Uitgangspunt hiervoor vormde Murken’s Skalen zur Religiösen 
Beziehung, een self-report vragenlijst die de mentale representaties meet die onderliggend zijn 
aan de manier waarop mensen zich gevoelsmatig verhouden tot God en de wijze waarop ze 
deze God (of goddelijke macht) zien vanuit cognitief of leerstellig perspectief. Daarvoor worden 
respondenten zowel bevraagd over hun gevoelens ten opzichte van God/ het goddelijke, als 
over hun percepties van Gods handelen of de werking van een goddelijke macht. De schalen 
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zijn vertaald en gevalideerd bij mensen vanuit de algemene bevolking en mensen met een 
psychiatrische diagnose die tot verschillende Christelijke subculturen behoorden. Analyse van 
de datastructuur leverde zes schalen op, die een affectieve en cognitieve dimensie meten. 
Gevoelens ten opzichte van God werden gemeten door de schalen Positieve Gevoelens (POS), 
Angst (ANG), en Boosheid (BOO), en percepties van Gods handelen of de werking van een 
goddelijke macht werden gemeten door Ondersteunend Handelen (OSH), Heersend/ Straffend 
Handelen (HSH), en Passiviteit (PAS).  

In hoofdstuk 3 wordt de VGB nader onderzocht en verfijnd door een item respons 
theorie (IRT) analyse, om daardoor beter onderscheid te kunnen maken tussen respondenten 
op basis van hun mentale gezondheid, waarbij gedifferentieerd wordt tussen emotionele en
cognitieve aspecten van godsrepresentaties. IRT modellen geven inzicht in het functioneren 
van individuele items en schalen, de relaties tussen construct scores (in onze studie 
godsrepresentatie scores) en item endorsement (mate waarin items bevestigend beantwoord
worden), en het functioneren van individuele items binnen verschillende steekproeven. Met 
behulp van IRT analyse kunnen we dus onderzoeken of items over godsrepresentaties een 
kwalitatief andere betekenis hebben voor groepen die verschillen met betrekking tot 
geestelijke gezondheid.  Op basis van de resultaten van de IRT analyses is een verkorte versie 
van de Vragenlijst Godsbeeld ontwikkeld, die gebruikt kan worden in (epidemiologische) survey 
studies.  

Godsrepresentaties zijn onderzocht in relatie tot diverse psychiatrische stoornissen, 
zoals depressie en persoonlijkheidspathologie. In hoofdstuk 4 wordt de studie van godsbeelden 
en autisme spectrum stoornissen (ASS) hieraan toegevoegd. Beperkingen van relationele 
capaciteiten en hogere stressniveaus kenmerken ASS. We kunnen daarom veronderstellen dat 
godsrepresentaties gebruik maken van processen die hoogstwaarschijnlijk beperkt of vertraagd 
ontwikkeld zijn bij ASS, en daarom kunnen verschillen in godsrepresentaties verwacht worden 
tussen mensen met en zonder ASS. In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw, 
toen deze studie opgezet en uitgevoerd werd, was er echter nog geen empirisch onderzoek om 
deze assumpties te testen waarin mensen met ASS zelf bevraagd werden over hun religiositeit 
of geloofsbeleving in het algemeen en godsrepresentaties in het bijzonder. Resultaten lieten 
zien dat mensen met ASS meer angst in relatie tot God rapporteerden en meer heersend/ 
straffende percepties van Gods handelen, met minder positieve gevoelens en ondersteunende 
percepties dan mensen met een andere psychiatrische diagnose of zonder diagnose. Hoe meer 
autistische trekken gerapporteerd werden, des te meer angst ten opzichte van God en 
heersend/straffende percepties gerapporteerd werden.  

In hoofdstuk 5 en 6 worden de vragen naar betekenis en meervoudigheid benaderd vanuit een
persoonsgeoriënteerde benadering. In hoofdstuk 5 was het doel om verschillende typen 
godsrepresentaties te identificeren bij diverse subgroepen van psychiatrische patiënten en 
niet-patiënten. De focus lag dus niet zozeer op hoe verschillende aspecten van 



Samenvatting 

 164 

godsrepresentaties gerelateerd waren met verschillende aspecten van mentale gezondheid, 
zoals in de studie over godsrepresentaties en ASD (variabele-georiënteerde benadering), maar 
meer op hoe verschillende aspecten van godsrepresentaties onderling verbonden waren (of 
geconfigureerd) en functioneerden binnen individuen, en of mentale gezondheid samenhing 
met kwalitatief verschillende typen godsrepresentaties. Cluster analyses lieten zien dat de 
godsrepresentaties van psychiatrische patiënten kwalitatief verschillend waren van de 
representaties van niet-patiënten: waar een positief-autoritatief en een passief-emotieloos 
type godsrepresentaties bij beide subgroepen gevonden werden, werd een negatief-autoritair 
type godsrepresentatie alleen bij psychiatrische patiënten gevonden.    

Vervolgens onderzochten we in hoofdstuk 6 de associaties tussen verschillende typen
godsrepresentaties, persoonlijkheidsorganisatie, en religieuze cultuur, om meer inzicht te 
krijgen in de psychologische en culturele factoren die verbonden zijn met diverse typen 
godsrepresentaties. Bij psychiatrische patiënten bleek het negatieve-autoritaire type 
godsrepresentatie vooral verbonden te zijn met een borderline persoonlijkheidsorganisatie 
(BPO), het passief-emotieloze type met een psychotische persoonlijkheidsorganisatie (PPO), en 
het positief-autoritatieve type met een neurotische persoonlijkheidsorganisatie (NPO).  

In hoofdstuk 7 worden conclusies getrokken, resultaten bediscussieerd, en verbonden met het 
veld van de godsdienstpsychologie. Ook worden aanbevelingen gegeven voor vervolgstudies 
en voor de klinische praktijk.  




