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Abstract	  
	  

Previous	  research	  regarding	  the	  relation	  of	  religion	  and	  well-‐being	  has,	  partially	  due	  to	  different	  

operationalizations	  of	  the	  construct	  ‘religion’,	  led	  to	  mixed	  findings.	  	  

This	  study	  utilises	  a	  multidimensional	  operationalization	  of	  religion	  in	  which	  inclusion	  and	  

integration	  of	  already	  by	  research	  identified	  aspects	  of	  religion	  were	  used	  for	  construction.	  

This	  multidimensional	  operationalization	  was	  used	  to	  carry	  out	  an	  exploratory	  study	  to	  

compare	  the	  relation	  of	  religion	  and	  anxiety/mood	  symptoms	  among	  clinical	  and	  normal	  

populations.	  	  

The	  Brief	  Symptom	  Index	  (BSI)	  and	  a	  multidimensional	  religion	  questionnaire	  were,	  for	  the	  aim	  

of	  this	  study,	  administered	  to	  clinical	  patients	  suffering	  from	  an	  anxiety	  disorder	  (n	  =	  98),	  

clinical	  patients	  suffering	  from	  a	  mood	  disorder	  (n	  =	  140)	  and	  a	  control	  group	  (n	  =	  150).	  

The	  comparison	  of	  these	  three	  research	  groups	  has,	  through	  correlation	  and	  regression	  

analyzes,	  led	  to	  the	  identification	  of	  a	  consistent	  significant	  positive	  influence	  of	  'religious	  views'	  

on	  the	  experience	  of	  anxiety	  and	  mood	  symptoms.	  This	  religious	  dimension	  includes	  the	  

views/opinions	  of	  people	  towards	  God.	  These	  ‘religious	  views’	  appear	  consistently	  significant,	  

yet	  weak	  predictive	  for	  the	  experience	  of	  anxiety	  and	  mood	  symptoms	  across	  all	  three	  

populations.	  This	  study	  makes	  a	  constructive	  contribution	  to	  the	  understanding	  of	  the	  

relationship	  of	  religion	  with	  anxiety	  and	  mood	  symptoms.	  This	  may	  contribute	  to	  a	  greater	  

comprehension	  of	  the	  pathogenesis,	  diagnosis	  and	  treatment	  of	  anxiety	  and	  mood	  symptoms	  in	  

relation	  to	  religion.	  
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Samenvatting	  
	  
	  
Onderzoek	  ten	  aanzien	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden	  heeft	  in	  het	  verleden	  mede	  

wegens	  verschillende	  operationalisaties	  van	  het	  construct	  religie	  verschillende	  resultaten	  

opgeleverd.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  getracht	  om	  een	  multidimensionele	  operationalisatie	  van	  het	  

construct	  religie	  te	  hanteren	  waarin	  opname	  en	  integratie	  van	  de	  waardevolle,	  reeds	  door	  

onderzoek	  geïdentificeerde	  facetten	  van	  religie	  centraal	  stonden.	  Deze	  multidimensionele	  

operationalisatie	  werd	  gebruikt	  om	  een	  exploratief	  vergelijkingsonderzoek	  te	  verrichten	  naar	  de	  

relatie	  tussen	  religie	  en	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  klinische	  en	  algemene	  populaties.	  Ten	  

behoeve	  van	  dit	  onderzoek	  werd	  naast	  de	  Brief	  Symptom	  Index	  (BSI),	  een	  multidimensionele	  

religievragenlijst	  afgenomen	  bij	  klinische	  patiënten	  die	  lijden	  aan	  een	  angststoornis(n=98),	  

klinische	  patiënten	  die	  lijden	  aan	  een	  stemmingsstoornis(n=140)	  en	  bij	  een	  controle	  

groep(n=150).	  	  

De	  vergelijking	  van	  deze	  onderzoeksgroepen	  heeft	  middels	  correlatie-‐	  en	  regressieanalyses	  tot	  

identificatie	  van	  de	  consequent	  significante	  positieve	  invloed	  van	  de	  religiedimensie	  ‘religieuze	  

opvattingen’	  op	  de	  beleving	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  geleid.	  Deze	  religiedimensie	  

omvat	  de	  denkbeelden/opvattingen	  van	  mensen	  jegens	  god.	  Deze	  ‘religieuze	  opvattingen’	  

blijken	  consequent	  van	  significante,	  doch	  zwakke	  voorspellende	  waarde	  op	  zowel	  angst-‐	  als	  

stemmingsklachten	  in	  alle	  drie	  de	  populaties.	  Dit	  onderzoek	  levert	  een	  constructieve	  bijdrage	  

aan	  het	  vergroten	  van	  het	  inzicht	  in	  de	  relatie	  van	  religie	  met	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  Dit	  

kan	  bijdragen	  aan	  meer	  begrip	  van	  de	  pathogenese,	  diagnostiek	  en	  behandeling	  van	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten	  in	  relatie	  tot	  religie.	  
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Inleiding	  	  

Religie	  en	  welbevinden	  
	  

Achtergrond	  en	  relatie	  	  

Religie,	  afgeleid	  van	  Religare,	  wat	  “zich	  verbinden”	  betekent,	  draait	  om	  de	  relatie	  tussen	  

het	  aardse	  bestaan	  en	  een	  hogere	  transcendente	  werkelijkheid	  (Braam,	  Beekman,	  Tilburg,	  

2003).	  Religie	  kan	  worden	  gedefinieerd	  als	  het	  zich	  verbinden	  met	  een	  geloofssysteem	  en	  het	  in	  

de	  praktijk	  uitvoeren	  van	  rituele	  praktijken	  en	  tradities	  waarbij	  er	  overeenkomsten	  bestaan	  

over	  wat	  er	  wordt	  geloofd	  en	  wat	  wordt	  gepraktiseerd	  (Hill	  et	  al,	  2000).	  In	  het	  huidige	  tijdperk,	  

dat	  gekenmerkt	  wordt	  door	  ‘evidence-‐based	  medicine/treatment’,	  stellen	  wij	  ons	  vaak	  sceptisch	  

op	  tegenover	  verschijnselen	  die	  we	  niet	  of	  nauwelijks	  kunnen	  beschrijven,	  meten	  en	  testen	  (Van	  

der	  Stel,	  2007).	  Religie	  is	  binnen	  de	  gezondheidszorg	  geen	  middel	  om	  gezondheid	  te	  bevorderen	  

en	  ziekte	  te	  genezen	  of	  te	  voorkomen;	  voor	  veel	  mensen	  kan	  het	  die	  functie	  echter	  wel	  hebben	  

(Van	  der	  Stel,	  2005).	  Religie	  kan	  vooral	  belangrijk	  zijn	  voor	  mensen	  met	  een	  ziekte	  of	  een	  

psychische	  stoornis,	  omdat	  het	  antwoorden	  kan	  geven	  op	  gevoelens	  over	  tekortkomingen	  in	  hun	  

leven	  en	  bij	  zichzelf	  (Van	  der	  Stel,	  2005).	  	  

	   Discussie	  in	  de	  wetenschap	  ten	  aanzien	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden	  

stamt	  al	  uit	  het	  jaar	  1835.	  Brigham	  (1835)	  publiceerde:	  Observations	  on	  the	  Influence	  of	  Religion	  

upon	  the	  Health	  and	  Physical	  Welfare	  of	  Mankind.	  Middels	  deze	  publicatie	  wenste	  hij	  de	  

aanbidding	  van	  het	  christendom	  te	  herstellen	  en	  hiermee	  alle	  ongewenste	  negatieve	  invloeden	  

op	  het	  gevoel	  van	  welbevinden	  te	  laten	  verdwijnen.	  Daarna	  aan	  het	  begin	  van	  de	  20e	  eeuw	  werd	  

door	  Freud	  het	  verband	  tussen	  religie	  en	  psychische	  klachten	  als	  volgt	  geschetst:	  “religieuze	  

praktijken	  en	  bovenal,	  geloof	  in	  god,	  zijn	  tekenen	  van	  een	  obsessieve	  neurose,	  narcistische	  waan	  

en	  een	  infantiele	  levenswijze	  en	  derhalve	  een	  bedreiging	  voor	  de	  individuele	  psychische	  

toestand	  en	  de	  maatschappij	  als	  geheel;	  het	  reflecteert	  een	  ongezonde	  geestestoestand”	  (Levin,	  

2010,	  p.	  104).	  	  

	   Niet	  lang	  daarna	  werden	  de	  vermeende	  psychische	  gevolgen	  van	  formele	  religieuze	  

betrokkenheid	  een	  onderwerp	  voor	  empirisch	  onderzoek,	  met	  name	  binnen	  de	  geriatrische	  

psychiatrie	  en	  de	  gezondheidspsychologie	  (Levin,	  2010).	  Grote	  onderzoeksprogramma’s,	  zoals	  

door	  Koenig	  (1999)	  werden	  opgezet	  ten	  behoeve	  van	  het	  exploreren	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  

en	  welbevinden.	  Dit	  recentere	  onderzoek	  weerlegd	  de	  gedateerde	  uitspraak	  van	  Freud;	  deze	  

onderzoeken	  geven	  een	  genuanceerd	  beeld	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden.	  	  

Wisselende	  onderzoeksresultaten	  of	  een	  positieve	  tendens?	  

Onderzoeken	  ten	  aanzien	  van	  de	  invloed	  van	  religie	  op	  welbevinden	  laten	  een	  wisselend	  

beeld	  zien;	  wel	  wordt	  vaker	  een	  positief	  dan	  een	  negatief	  effect	  van	  religie	  op	  welbevinden	  
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gevonden	  (Koenig,	  King,	  Carson,	  2009).	  In	  een	  meta-‐analyse	  van	  Koenig,	  King	  en	  Carson	  (2009)	  

worden	  zowel	  onderzoeken	  met	  positieve	  als	  negatieve	  effecten	  van	  religie	  op	  welbevinden	  

beschreven;	  uit	  81	  van	  de	  102	  onderzoeken	  (79%)	  die	  voor	  het	  jaar	  2000	  zijn	  uitgevoerd	  wordt	  

een	  positief	  effect	  gevonden.	  Hier	  werd	  een	  groter	  welbevinden	  gemeten	  onder	  degene	  die	  

religieus	  waren.	  Sinds	  het	  jaar	  2000	  werd	  in	  165	  van	  de	  224	  onderzoeken	  (78%)	  een	  positieve	  

relatie	  gevonden	  tussen	  verhoogde	  religiositeit	  en	  verhoogd	  welbevinden	  (Koenig,	  King,	  Carson,	  

2009).	  

In	  een	  grootschalige	  meta-‐analyse	  uitgevoerd	  door	  Hackney	  en	  Sanders	  (2003)	  ten	  

behoeve	  van	  het	  verduidelijken	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden,	  waren	  34	  

kwantitatieve	  studies	  die	  in	  een	  periode	  van	  12	  jaar	  hadden	  plaatsgevonden	  opgenomen.	  Hier	  

vond	  men	  bevestiging	  van	  dit	  wisselende	  beeld,	  met	  een	  duidelijke	  positieve	  tendens	  (Hackney	  

&	  Sanders,	  2003).	  Uit	  de	  meta-‐analyse	  van	  Hackney	  en	  Sanders	  (2003)	  werd	  geconcludeerd	  dat	  

een	  variëteit	  in	  conceptualisatie	  van	  het	  begrip	  religie	  tussen	  psychologen	  mede	  aan	  deze	  

waargenomen	  wisselende	  invloed	  ten	  grondslag	  zou	  kunnen	  liggen.	  	  

Deze	  variëteit	  aan	  conceptualisaties	  van	  het	  construct	  religie	  vraagt	  allereerst	  om	  een	  

operationalisatie	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  waarde	  van	  de	  al	  bestaande	  concepten	  van	  religie.	  

Daarnaast	  dient	  deze	  operationalisatie	  de	  waardevolle	  facetten	  te	  integreren	  en	  te	  bundelen.	  

Derhalve	  kan	  een	  multidimensionele	  operationalisering	  van	  religie	  handvatten	  bieden	  in	  de	  

zoektocht	  naar	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden.	  	  

Multidimensionele	  operationalisering	  van	  religie	  

Vele	  jaren	  zijn	  onderzoekers	  uitgegaan	  van	  simplistische,	  makkelijk	  meetbare	  manifestaties	  van	  

religie	  (Shreve-‐Neiger	  &	  Edelstein,	  2004).	  Stark	  en	  Bainbridge	  (1985)	  herkende	  dat	  mensen	  

vaak	  verschillende	  betekenissen	  hadden	  bij	  een	  term	  als	  religiositeit	  en	  dat	  deze	  verschillende	  

betekenissen	  onafhankelijk	  konden	  variëren.	  Glock	  (1959)	  vond	  in	  een	  onderzoek	  onder	  

studenten	  ten	  behoeve	  van	  de	  in	  kaartbrenging	  van	  deze	  verschillen,	  vijf	  dimensies	  van	  

religieuze	  expressie:	  geloof/opvattingen,	  gedragingen,	  ervaringen,	  kennis	  en	  consequenties.	  

Stark	  en	  Glock	  (1968)	  hebben	  deze	  vijf	  dimensies	  op	  de	  volgende	  manier	  verder	  uitgewerkt:	  

1. Geloof/opvatting:	  In	  hoeverre	  is	  de	  persoon	  bereid	  bepaalde	  doctrines	  als	  waar	  aan	  te	  

nemen.	  

2. Gedragingen:	  Omvat	  gedragingen	  van	  aanbidding	  en	  toewijding	  gericht	  op	  het	  

bovennatuurlijke.	  Er	  wordt	  een	  tweetal	  subtypes	  onderscheiden:	  rituele	  gedragingen	  

(formele	  ceremoniën,	  riten	  en	  heilige	  activiteiten)	  en	  devotionele	  gedragingen	  (vaak	  

spontaan	  en	  in	  privésferen.	  Voorbeelden	  zijn:	  de	  bijbel	  lezen	  en	  bidden.)	  

3. Ervaringen:	  Omvat	  overtuigingen	  van	  “direct”	  contact	  met	  het	  bovennatuurlijke.	  Vaak	  

zijn	  dit	  niet	  meer	  dan	  intense,	  diffuse	  gewaarwordingen	  van	  goddelijk	  bestaan.	  	  	  
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4. Kennis:	  Kennen	  en	  begrijpen	  van	  centrale	  elementen	  van	  hun	  religieuze	  cultuur.	  	  

5. Consequenties:	  Religieuze	  activiteiten	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  Alle	  religies	  schrijven	  een	  

bepaalde	  omgangsvorm	  voor	  en	  keuren	  anderen	  af	  (altijd	  de	  waarheid	  vertellen	  of	  geen	  

alcohol	  drinken	  etc.).	  

Merkwaardig	  is	  dat	  de	  multidimensionele	  operationalisering	  van	  Stark	  en	  Glock	  (1968)	  

nauwelijks	  gebruikt	  is	  in	  omvangrijk	  religie-‐welbevindenonderzoek.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  ervoor	  

gekozen	  om	  een	  religievragenlijst	  op	  te	  stellen	  bestaande	  uit	  vijf	  dimensies;	  de	  eerste	  vier	  

dimensies	  zijn	  ontleend	  aan	  het	  beschreven	  model	  van	  Stark	  en	  Glock	  (1968).	  Enkel	  de	  dimensie	  

‘kennis’	  van	  Stark	  en	  Glock	  (1968)	  wordt	  niet	  gebruikt.	  Wel	  wordt	  een	  dimensie	  gericht	  op	  het	  

meten	  van	  religieuze	  saillantie	  toegevoegd	  (Eisinga	  et	  al	  2002).	  	  

Het	  vormen	  van	  een	  compleet	  overzicht	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden,	  

vraagt	  om	  zowel	  aandacht	  voor	  positieve	  als	  negatieve	  gevoelens	  in	  relatie	  tot	  religie.	  Eerder	  

onderzoek	  heeft	  vaak	  tot	  identificatie	  van	  positieve	  effecten	  van	  religie	  geleid.	  Middels	  het	  

hanteren	  van	  een	  multidimensionele	  operationalisatie	  van	  religie	  in	  dit	  onderzoek	  wordt	  

getracht	  een	  bijdrage	  aan	  dit	  overzicht	  te	  leveren	  door	  de	  negatieve	  gevoelens	  in	  relatie	  tot	  

religie	  centraal	  te	  stellen.	  Binnen	  het	  spectrum	  van	  negatieve	  gevoelens	  blijkt	  de	  frequentie	  van	  

angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  het	  hoogst	  te	  zijn	  van	  alle	  psychopathologische	  klachten	  bij	  

kinderen,	  adolescenten	  en	  volwassenen	  (Kessler	  et	  al,	  2012;	  Bijl,	  Ravelli	  &	  Van	  Zessen,	  1998).	  

Derhalve	  is	  er	  in	  dit	  onderzoek	  voor	  gekozen	  om	  de	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  de	  

ervaring	  van	  angst-‐	  en/of	  stemmingsklachten	  centraal	  te	  stellen.	  	  

Angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  relatie	  tot	  religie	  

Angstklachten	  en	  religie	  

Voor	  het	  jaar	  2000	  werden	  ten	  minste	  76	  onderzoeken	  gedaan	  naar	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  

angst;	  69	  hiervan	  betroffen	  observationeel	  onderzoek	  en	  de	  overige	  zeven	  waren	  

gerandomiseerde	  klinische	  studies	  (Koenig,	  2009).	  Zowel	  positieve	  als	  negatieve	  verbanden	  

tussen	  religie	  en	  angst	  werden	  gevonden	  (Koenig,	  2009).	  

	   In	  een	  longitudinale	  studie	  werden	  155	  respondenten	  30	  jaar	  gevolgd,	  hier	  werd	  

gekeken	  naar	  de	  impact	  van	  religieuze	  overtuigingen	  en	  betrokkenheid	  op	  angst	  voor	  de	  dood	  

(Wink	  &	  Scott,	  2005).	  Respondenten	  met	  de	  laagste	  angstscores	  waren	  degene	  die	  hoog	  dan	  wel	  

laag	  scoorden	  op	  religiositeit.	  Angst	  was	  het	  grootst	  bij	  degene	  die	  gemiddeld	  religieus	  waren	  

(Wink	  &	  Scott,	  2005).	  Onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  angst	  laat	  vaak	  geen	  

eenduidige	  resultaten	  zien(Shreve-‐Neiger	  &	  Edelstein,	  2004).	  Het	  ontbreken	  van	  eenduidigheid	  

blijkt	  onder	  andere	  uit	  onderstaande	  illustraties:	  Religieuze	  scholing	  heeft	  de	  potentie	  om	  

schuld	  en	  angst	  te	  induceren	  wat	  het	  gevoel	  van	  welbevinden	  kan	  reduceren	  of	  op	  een	  andere	  

manier	  het	  functioneren	  negatief	  kan	  beïnvloeden	  (Koenig,	  2009).	  Aan	  de	  andere	  kant	  kan	  de	  
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angst	  die	  opgewekt	  wordt	  door	  religieuze	  overtuigingen	  ook	  schadelijke	  gedragingen	  jegens	  

anderen	  voorkomen	  en	  pro	  sociale	  gedragingen	  stimuleren(Koenig,	  2009).	  Religieuze	  

overtuigingen	  en	  gedragingen	  kunnen	  ook	  comfort	  bieden	  aan	  degene	  die	  angstgevoelens	  

ervaren.	  Ook	  kan	  het	  iemands	  gevoel	  van	  controle	  verhogen,	  gevoelens	  van	  veiligheid	  

bevorderen	  en	  zelfvertrouwen	  doen	  toenemen	  (Koenig,	  2009).	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  angst	  die	  

opgewekt	  kan	  worden	  door	  religie	  verschillende	  uitwerkingen	  kan	  hebben	  op	  het	  gevoel	  en	  

gedrag	  van	  mensen.	  

	   De	  in	  het	  onderzoek	  van	  Koenig	  (2009)	  beschreven	  religieuze	  gedragingen,	  waarbij	  het	  

gaat	  om	  gedrag	  jegens	  anderen	  en	  niet	  jegens	  het	  bovennatuurlijke,	  vertonen	  gelijkenissen	  met	  

de	  operationalisatie	  ‘consequenties	  van	  religie’	  in	  dit	  onderzoek.	  De	  religieuze	  overtuigingen	  die	  

in	  het	  onderzoek	  van	  Koenig	  (2009)	  worden	  beschreven	  vertonen	  gelijkenis	  met	  de	  

religiedimensie	  ‘ervaringen’	  die	  in	  dit	  onderzoek	  gehanteerd	  zal	  worden.	  Naast	  enkele	  

gelijkenissen	  tussen	  de	  operationalisaties	  van	  religie	  van	  eerder	  onderzoek	  en	  dit	  onderzoek,	  

ontbreekt	  echter	  een	  duidelijke	  constructieve	  overlap.	  Dit	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  een	  exploratieve	  

aanpak	  in	  dit	  onderzoek	  ten	  aanzien	  van	  het	  onderzoeken	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  

angstklachten	  wenselijk	  is.	  

	  

Depressieklachten	  en	  religie	  	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  relatie	  tussen	  stemmingsklachten	  en	  religie	  overheerst	  in	  de	  recente	  

literatuur	  onderzoek	  waarin	  de	  relatie	  tussen	  depressie	  en	  religie	  centraal	  staat.	  Voor	  het	  jaar	  

2000	  zijn	  meer	  dan	  honderd	  kwantitatieve	  onderzoeken	  uitgevoerd	  ten	  behoeve	  van	  het	  

verduidelijken	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  depressie(Koenig,	  2009).	  Twee	  derde	  van	  de	  in	  

totaal	  93	  observatieonderzoeken	  liet	  minder	  depressieve	  symptomen	  zien	  bij	  de	  respondenten	  

die	  meer	  religieus	  waren.	  Vijftien	  van	  de	  tweeëntwintig	  longitudinale	  studies	  concludeerde	  dat	  

grotere	  religiositeit	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  minder	  depressieve	  symptomen(Koenig,	  2009).	  De	  

samenhang	  tussen	  religieuze	  betrokkenheid	  en	  depressie	  is	  zwak,	  maar	  van	  dezelfde	  sterkte	  als	  

de	  invloed	  van	  geslacht	  op	  depressie	  (Koenig,	  2009).	  	  

	   In	  de	  literatuur	  zijn	  veel	  verklarende	  factoren	  voor	  de	  relatie	  tussen	  religiositeit	  en	  

depressie	  gesuggereerd,	  hierin	  zijn	  twee	  hoofdgroepen	  te	  onderscheiden:	  ‘Gemeenschappelijke	  

factoren’	  en	  ‘Mediatoren’.	  In	  onderstaande	  figuur	  zijn	  deze	  factoren	  en	  een	  multidimensionele	  

operationalisatie	  van	  religie	  weergegeven	  in	  het	  stress-‐kwetsbaarheidsmodel	  van	  depressie.	  De	  

gemeenschappelijke	  factoren	  beïnvloeden	  zowel	  religiositeit	  als	  depressie	  direct.	  Dit	  kunnen	  

lichamelijke	  factoren	  zijn	  als	  gezondheid	  en	  leefgewoonten	  maar	  ook	  sociale	  integratie,	  

persoonlijkheidskenmerken	  en	  genetische	  kenmerken	  (Braam,	  Beekman,	  Tilburg,	  2003).	  	  

Met	  name	  ten	  aanzien	  van	  de	  invloed	  van	  de	  gemeenschappelijke	  factor	  “persoonlijkheid”	  is	  veel	  

onderzoek	  verricht;	  persoonlijkheid	  zou	  een	  predisponerende	  factor	  voor	  negatieve	  
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stemmingsgevoelens	  kunnen	  zijn.	  Ook	  zouden	  persoonlijkheids-‐	  en	  stemmingsproblematiek	  het	  

gevolg	  kunnen	  zijn	  van	  gedeelde	  etiologische	  factoren.	  Tot	  slot	  kunnen	  aspecten	  van	  de	  

persoonlijkheid,	  zoals	  openheid	  en	  neuroticisme,	  de	  relatie	  tussen	  aspecten	  van	  religie	  en	  

stemming	  bemiddelen	  (Brandes	  &	  Bienvenue,	  2006;	  Shahar,	  Joiner,	  Zuroff,	  &	  Blatt,	  2004;	  

Arnevik	  et	  al.,	  2009;	  Matsudaira	  &	  Kitamura,	  2006;	  Klein,	  Kotov,	  &	  Bufferd,	  2012).	  

In	  tegenstelling	  tot	  de	  

‘gemeenschappelijke	  factoren’	  

worden	  de	  ‘mediatoren’	  door	  de	  

religiositeit	  teweeggebracht	  en	  

beïnvloeden	  vervolgens	  het	  

optreden	  van	  een	  depressie.	  

Deze	  interacterende	  werking	  

van	  de	  mediatoren	  is	  in	  het	  

model	  aangegeven	  met	  

wederkerige	  pijlen.	  	  Deze	  

‘mediatoren’	  hebben	  een	  

interacterende	  werking	  op	  

religiositeit	  en	  depressie.	  Ter	  illustratie;	  de	  mediator	  ‘rust/ontspanning’	  wordt	  door	  de	  

religiositeit	  teweeggebracht	  en	  heeft	  vervolgens	  een	  directe	  invloed	  op	  de	  depressie.	  Daarnaast	  

is	  de	  depressie	  van	  invloed	  op	  de	  ervaren	  rust,	  wat	  vervolgens	  zijn	  weerslag	  kan	  hebben	  op	  de	  

religiositeit.	  	  

Relevantie	  onderzoek	  

Wegens	  de	  multidimensionele	  operationalisatie	  van	  religie	  die	  in	  dit	  onderzoek	  gehanteerd	  

wordt,	  is	  veel	  gelijkenis	  zichtbaar	  tussen	  de	  verscheidene	  facetten	  van	  religie	  die	  in	  

bovenstaande	  onderzoeken	  aangehaald	  worden	  en	  de	  religiedimensies	  die	  in	  dit	  onderzoek	  

centraal	  staan.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  een	  exploratief	  vergelijkingsonderzoek	  verricht	  naar	  de	  

invloed	  van	  de	  religiedimensies	  op	  de	  beleving	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  klinische	  en	  

algemene	  populaties.	  Zowel	  een	  klinische	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  

angststoornis,	  als	  een	  klinische	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  

zullen	  gebruikt	  worden	  in	  dit	  onderzoek.	  Ter	  vergelijking	  is	  ook	  een	  algemene	  populatie	  

opgenomen.	  	  

	   Dit	  onderzoek	  heeft	  wegens	  het	  hanteren	  van	  een	  multidimensionele	  operationalisatie	  

van	  religie	  en	  opname	  van	  een	  veelzijdige	  onderzoeksgroep	  ten	  doel	  om	  een	  helder	  overzicht	  te	  

verschaffen	  van	  de	  samenhang	  tussen	  religie	  en	  angst-‐/stemmingsklachten	  in	  de	  drie	  populaties.	  

Aangezien	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  de	  meest	  voorkomende	  psychopathologische	  klachten	  

Figuur	  1:	  stress-‐	  kwetsbaarheidsmodel	  (Braam,	  Beekman,	  Tilburg,	  2003)	  
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zijn	  (Kessler	  et	  al,	  2012;	  Bijl,	  Ravelli	  &	  Van	  Zessen,	  1998)	  wordt	  hiermee	  het	  bestuderen	  van	  

religie	  in	  relatie	  tot	  indicatoren	  van	  verminderd	  welbevinden	  mogelijk.	  De	  nadruk	  op	  de	  

indicatoren	  van	  verminderd	  welbevinden	  in	  relatie	  tot	  religie	  in	  dit	  onderzoek,	  levert	  een	  

bijdrage	  aan	  het	  onderzoek	  dat	  verricht	  wordt	  ter	  verduidelijking	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  

welbevinden.	  	  

Onderzoeksvraag,	  deelvragen	  en	  hypotheses	  

Onderzoeksvraag	  

Hoe	  verhouden	  de	  religiedimensies	  zich	  tot	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  en	  zijn	  er	  verschillen	  in	  

samenhang	  binnen	  en	  tussen	  de	  twee	  klinische	  populaties*	  en	  een	  controle	  populatie?	  

Deelvragen	  

1. Hoe	  verhouden	  de	  religiedimensies	  zich	  onderling	  in	  de	  klinische	  populaties	  en	  in	  de	  

algemene	  populatie?	  

2. Hoe	  verhouden	  de	  religiedimensies	  zich	  tot	  angstklachten	  in	  beide	  klinische	  populaties	  

en	  de	  algemene	  populatie?	  

3. Hoe	  verhouden	  de	  religiedimensies	  zich	  tot	  stemmingsklachten	  in	  beide	  klinische	  

populaties	  en	  de	  algemene	  populatie?	  

4. Wat	  is	  de	  voorspellende	  waarde	  van	  de	  religiedimensies	  op	  angstklachten	  in	  beide	  

klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie?	  

5. Wat	  is	  de	  voorspellende	  waarde	  van	  de	  religiedimensies	  op	  stemmingsklachten	  in	  beide	  

klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie?	  

Hypotheses	  	  

1. Alle	  religiedimensies	  houden	  sterk	  verband	  met	  elkaar	  in	  zowel	  beide	  klinische	  

populaties	  als	  in	  de	  algemene	  populatie.	  

2. De	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  angstklachten	  zal	  wisselend	  zijn	  tussen	  de	  

religiedimensies	  in	  zowel	  beide	  klinische	  populaties	  als	  in	  de	  algemene	  populatie.	  

3. De	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  stemmingsklachten	  zal	  wisselend	  zijn	  

tussen	  de	  religiedimensies	  in	  zowel	  beide	  klinische	  populaties	  als	  in	  de	  algemene	  

populatie.	  

4. De	  religiedimensies	  zijn	  zwakke	  tot	  matige	  voorspellers	  voor	  de	  variantie	  in	  

angstklachten	  in	  beide	  klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie	  

5. De	  religiedimensies	  zijn	  zwakke	  tot	  matige	  voorspellers	  voor	  de	  variantie	  in	  

stemmingsklachten	  in	  beide	  klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie.	  
	  

*	  klinische	  populaties:	  1:	  Patiënten	  met	  een	  angststoornis.	  2:	  Patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis.
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Methode	  	  

Samenwerking	  GGZ-‐instelling	  Dimence	  en	  Universiteit	  Twente.	  

Dit	  onderzoek	  is	  onderdeel	  van	  een	  longitudinale	  studie	  van	  het	  kenniscentrum	  religie	  en	  

levensbeschouwing	  in	  relatie	  tot	  geestelijke	  gezondheid	  van	  Dimence.	  Deze	  longitudinale	  studie	  

heeft	  ten	  doel	  om	  inzicht	  te	  verschaffen	  in	  de	  relatie	  tussen	  religie	  met	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten.	  Er	  wordt	  voor	  dit	  huidige	  onderzoek	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  gegevens	  van	  

een	  klinische	  steekproef	  verzameld	  door	  GGZ-‐instelling	  Dimence	  alsook	  van	  de	  gegevens	  van	  

een	  steekproef	  uit	  een	  algemene	  populatie	  verzameld	  door	  onderzoekers	  van	  de	  Universiteit	  

Twente.	  	  

Design	  

Ten	  behoeve	  van	  het	  bepalen	  van	  de	  invloed	  van	  religie	  op	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  is	  

gebruik	  gemaakt	  van	  een	  cross-‐sectionele	  onderzoeksopzet.	  Dit	  onderzoek	  focust	  zich	  zowel	  op	  

een	  klinische	  populatie	  bestaande	  uit	  (ambulante)	  cliënten	  die	  in	  behandeling	  zijn	  binnen	  de	  

zorgprogramma’s	  Angststoornissen	  of	  Depressieve	  stoornissen	  van	  een	  GGZ-‐instelling,	  alsook	  

op	  de	  algemene	  populatie.	  	  

Participanten	  	  

Er	  zijn	  238	  klinische	  patiënten	  die	  participeren	  in	  deze	  studie.	  De	  participanten	  binnen	  dit	  

onderzoek	  zijn	  meerderjarige	  wilsbekwame	  patiënten	  van	  een	  GGZ-‐instelling	  met	  een	  angst-‐	  of	  

stemmingsstoornis	  als	  primaire	  diagnose	  op	  As1	  (voldoend	  aan	  de	  criteria	  van	  de	  DSM-‐IV).	  Deze	  

klinische	  steekproef	  bestaat	  uit	  twee	  groepen;	  140	  van	  de	  238	  patiënten	  is	  gediagnosticeerd	  met	  

een	  stemmingsstoornis	  en	  de	  overige	  98	  met	  een	  angststoornis.	  Tot	  slot	  bestaat	  de	  steekproef	  

van	  de	  controlegroep	  uit	  150	  respondenten.	  Zowel	  in	  beide	  klinische	  groepen	  als	  in	  de	  

controlegroep	  zitten	  iets	  meer	  vrouwen	  dan	  mannen.	  Zie	  tabel	  1.	  De	  leeftijd	  varieerde	  in	  de	  

klinische	  steekproeven	  tussen	  de	  20	  en	  de	  65	  jaar.	  In	  de	  controle	  steekproef	  is	  de	  leeftijdsrange	  

ruimer	  (17-‐80).	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  ligt	  in	  alle	  drie	  de	  steekproeven	  tussen	  de	  35-‐39	  jaar.	  

Uit	  tabel	  1	  valt	  ook	  op	  te	  maken	  dat	  58%	  van	  de	  respondenten	  in	  de	  controle	  groep	  op	  dit	  

moment	  een	  wetenschappelijke	  opleiding	  volgt	  of	  heeft	  afgerond.	  Het	  opleidingsniveau	  van	  de	  

patiënten	  in	  beide	  klinische	  populaties	  is	  voornamelijk	  onbekend.	  Zie	  tabel	  1	  voor	  een	  overzicht	  

van	  de	  demografische	  gegevens	  van	  beide	  klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie.	  
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Tabel	  1.	  Demografische	  gegevens	   	   	  

	   	   Klinische	  populaties	   Algemene	  populatie	  

	   	   Patiënten	  met	  
een	  

angststoornis	  
(n=98)	  

Patiënten	  met	  een	  
stemmingsstoornis	  

(n=140)	  

	  
Controle	  groep	  (n=150)	  

	   	   N	   %	   N	   %	   	   N	   %	  

Geslacht	   Man	   42	   42.9	   63	   45	   Man	   61	   40.7	  

	   Vrouw	   56	   57.1	   77	   55	   Vrouw	   88	   58.7	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Leeftijd	   M	   36.27	   -‐	   39.06	   -‐	   M	   34.8	   -‐	  

	   SD	   12.25	   -‐	   12.13	   -‐	   SD	   14.50	   -‐	  

	   Range	   45	   -‐	   45	   -‐	   Range	   63	   -‐	  

	   Min	   20	   -‐	   20	   -‐	   Min	   17	   -‐	  

	   Max	   65	   -‐	   65	   -‐	   Max	   80	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Opleiding	   Geen	  onderwijs	   0	   0	   1	   0.7	   Geen	  onderwijs	   	   0	  

	   Primair	  onderwijs	   0	   0	   1	   0.7	   Primair	  onderwijs	   	   0	  

	   Hoog	  secundair	  onderwijs	  1e	  
fase	  

4	   4.1	   19	   13.6	   Lager	  
beroepsonderwijs	  

3	   2.0	  

	   Midden	  secundair	  onderwijs	  
2e	  fase	  

9	   9.2	   17	   12.1	   Mavo/VMBO	   7	   4.7	  

	   Hoog	  secundair	  onderwijs	  2e	  
fase	  

1	   1.0	   1	   0.7	   Middelbaar	  
beroepsonderwijs	  

10	   6.7	  

	   Midden	  hoger	  onderwijs	  1e	  
fase	  

5	   5.1	   12	   8.6	   Havo/atheneum/	  
Gymnasium	  

10	   6.7	  

	   Hoog	  hoger	  onderwijs	  1e	  fase	   4	   4.1	   3	   2.1	   Hoger	  
beroepsonderwijs	  

32	   21.3	  

	   Onbekend	   75	   76.5	   86	   61.4	   Wetenschappelijk	  
onderwijs	  

87	   58	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Burgerlijke	  
staat	  

Ongehuwd	   40	   40.8	   46	   32.9	   Geen	  partner	   52	   34.7	  

	   Ongehuwd	  samenwonend	   16	   16.3	   14	   10	   Wel	  een	  partner	   95	   63.3	  

	   Gehuwd	   29	   29.6	   48	   34.3	   Geen	  partner	  meer	   2	   1.3	  

	   Geregistreerd	  partnerschap	   1	   1	   0	   0	      
	   Weduwe/weduwnaar	   0	   0	   3	   2.1	      
	   Gescheiden	   7	   7.1	   22	   15.7	      
	   Onbekend	   4	   4.1	   3	   2.1	      
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Procedure	  

Controlegroep	  

De	  inclusiecriteria	  voor	  deelname	  waren:	  1)	  goede	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  taal.	  2)	  

Minimale	  leeftijd	  van	  17	  jaar.	  Of	  de	  participanten	  voldeden	  aan	  de	  gestelde	  inclusiecriteria	  werd	  

door	  de	  onderzoekers	  geverifieerd.	  Er	  is	  getracht	  een	  zo	  heterogeen	  mogelijke	  steekproef	  te	  

trekken	  uit	  de	  populatie.	  Kennissen	  van	  de	  onderzoekers	  werden	  persoonlijk	  dan	  wel	  

telefonisch	  benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  wilde	  deelnemen	  aan	  het	  onderzoek,	  hierbij	  werd	  de	  

strekking	  van	  het	  onderzoek	  kort	  toegelicht.	  Indien	  zij	  akkoord	  gingen	  met	  deelname	  werd	  

gevraagd	  om	  het	  aanwezige	  toestemmingsformulier	  te	  tekenen.	  Nadat	  het	  

toestemmingsformulier	  was	  ondertekend	  werd	  de	  respondent	  de	  vrijheid	  gegeven	  om	  op	  

desgewenst	  moment	  en	  plaats	  de	  vragenlijsten	  uit	  de	  meegeleverde	  envelop	  te	  halen	  en	  in	  te	  

vullen.	  

Klinische	  groep	  

Naast	  de	  inclusiecriteria	  die	  ook	  voor	  de	  controle	  groep	  werden	  gehanteerd,	  is	  voor	  de	  klinische	  

groep	  nog	  een	  extra	  criterium	  van	  belang:	  Onderzoeksdeelnemers	  zijn	  wilsbekwaam	  en	  hebben	  

een	  DSM-‐classificatie	  op	  As1	  voor	  een	  angst-‐	  of	  stemmingsstoornis.	  Uitgesloten	  zijn:	  niet-‐

wilsbekwame	  cliënten,	  cliënten	  met	  verslavingsproblematiek,	  psychotische	  stoornissen	  of	  

stoornissen	  in	  het	  autisme	  spectrum,	  of	  cliënten	  bij	  wie	  lichamelijke	  problematiek	  of	  

persoonlijkheidsproblematiek	  de	  primaire	  diagnose	  vormt.	  	  

Voorafgaand	  aan	  de	  afname	  van	  de	  vragenlijsten	  krijgt	  de	  cliënt	  informatie	  te	  lezen	  over	  het	  doel	  

en	  methode	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  ethische	  aspecten	  ervan	  (“informatiebrief”).	  De	  cliënt	  krijgt	  

de	  informatie	  via	  het	  computerscherm	  te	  zien.	  Daarop	  staat	  het	  volgende	  vermeld:	  	  

-‐ Het	  onderzoek	  staat	  los	  van	  de	  behandeling.	  

-‐ Deelname	  aan	  het	  onderzoek	  is	  geheel	  vrijblijvend,	  niet	  verplicht,	  anoniem	  en	  kan	  op	  elk	  

moment	  beëindigd	  worden.	  

-‐ Individuele	  gegevens	  niet	  teruggekoppeld	  zullen	  worden	  naar	  de	  behandelaar.	  

-‐ De	  cliënt	  het	  recht	  heeft	  om	  de	  onderzoeksgegevens	  in	  te	  zien.	  

-‐ De	  cliënt	  zich	  voor	  eventuele	  nazorg	  kan	  wenden	  tot	  de	  dienst	  Geestelijke	  Verzorging	  of	  

de	  eigen	  behandelaar.	  	  

De	  cliënt	  kan	  digitaal	  aangeven	  of	  hij/zij	  wil	  deelnemen	  aan	  het	  onderzoek	  en	  of	  de	  ingevulde	  

klachtenlijsten	  gebruikt	  mogen	  worden	  voor	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  Zij	  doen	  dit	  op	  

vrijwillige	  basis.	  Ethische	  goedkeuring	  voor	  het	  longitudinale	  onderzoek	  van	  Dimence	  is	  destijds	  

gegeven	  door	  een	  dienstdoende	  commissie	  ethiek.	  	  
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Meetinstrumenten	  

Zowel	  de	  Religievragenlijst	  als	  de	  klachtenvragenlijst(Brief	  Symptom	  Inventory)	  werden	  

afgenomen	  in	  beide	  klinische	  populaties	  en	  de	  algemene	  populatie.	  	  

Religievragenlijst	  

De	  Religievragenlijst	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  onderdelen:	  

1. Religieuze	  /levensbeschouwelijke	  opvattingen:	  Wie	  of	  wat	  is	  God/Allah/het	  goddelijke	  

voor	  mensen?	  Gemeten	  wordt	  de	  cognitieve	  dimensie	  van	  het	  godsbeeld,	  die	  onderzoekt	  

welke	  opvattingen	  mensen	  hebben	  in	  relatie	  tot	  God/het	  goddelijke.	  Dit	  gebeurt	  met	  het	  

eerste	  deel	  van	  de	  Vragenlijst	  Godsbeeld	  (VGB)	  (Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐Bontekoe,	  

2009;	  Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  2008),	  aangevuld	  met	  twee	  

items	  uit	  de	  BMMRS	  (Brief	  Multidimensional	  Measure	  of	  Religiousness/Spirituality;	  

Fetzer	  Institute,	  2003/1999).	  	  

2. Religieuze/	  levensbeschouwelijke	  ervaring:	  Welke	  gevoelens	  hebben	  mensen	  in	  relatie	  tot	  

God/Allah/het	  goddelijke?	  Dit	  betreft	  de	  affectieve	  dimensie	  van	  het	  godsbeeld	  ,	  die	  

gemeten	  wordt	  met	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  Vragenlijst	  Godsbeeld	  (VGB)	  (Schaap-‐Jonker	  

&	  Eurelings-‐Bontekoe,	  2009;	  Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  2008).	  

3. Religieus	  gedrag:	  Bezoekt	  hij/zij	  een	  samenkomst	  in	  kerk	  of	  moskee,	  of	  een	  andere	  

levensbeschouwelijke	  bijeenkomst?	  	  Hoe	  vaak	  bidt	  of	  mediteert	  de	  cliënt?	  Deze	  twee	  

items	  zijn	  ontleend	  aan	  de	  LASA-‐studie	  (Braam	  et	  al.,	  2008).	  	  

4. Consequenties	  van	  religie/	  levensbeschouwing:	  Hoe	  houdt	  religie/levensbeschouwing	  

verband	  met	  de	  keuzes	  die	  iemand	  maakt,	  de	  manier	  waarop	  hij/zij	  in	  het	  leven	  staat	  en	  

een	  waarde	  als	  vergeving?	  De	  4	  items	  die	  hierop	  betrekking	  hebben	  zijn	  ontleend	  aan	  de	  

BMMRS	  (Fetzer	  Institute,	  2003).	  Op	  welke	  manier	  heeft	  religie/levensbeschouwing	  een	  

positieve	  of	  negatieve	  invloed	  op	  	  het	  welbevinden	  van	  mensen?	  De	  vragen	  over	  het	  

effect	  van	  religie	  zijn	  ontleend	  aan	  Pieper	  &	  Van	  Uden	  (2007).	  Hierbij	  wordt	  een	  sociale,	  

cognitieve,	  affectieve	  en	  rituele	  dimensie	  onderscheiden.	  	  

5. Religieuze	  saillantie:	  Hoe	  belangrijk	  is	  geloof	  of	  levensovertuiging	  voor	  mensen?	  Schaal	  is	  

ontleend	  aan	  Eisinga	  et	  al.	  (2002).	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  religievragenlijst	  bleek	  dat	  in	  de	  populatie	  

bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  de	  Cronbach’s	  alpha	  0.928	  bedroeg.	  In	  de	  

populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  angststoornis	  bedroeg	  de	  Cronbach’s	  alpha	  0.957.	  Tot	  

slot	  werd	  in	  de	  controle	  populatie	  een	  Cronbach’s	  alpha	  van	  0.934	  gemeten.	  Kortom,	  in	  alle	  drie	  

de	  populaties	  is	  een	  zeer	  hoge	  betrouwbaarheid	  waarneembaar.	  
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Brief	  Symptom	  Inventory	  (BSI)	  

Bij	  elke	  respondent	  wordt	  de	  Brief	  Symptom	  Index	  (BSI,	  Beurs	  &	  Zitman,	  2006)	  afgenomen,	  een	  

vragenlijst	  met	  53	  items	  die	  negen	  typen	  klachten	  meet:	  somatische	  klachten,	  cognitieve	  

klachten,	  interpersoonlijke	  gevoeligheid,	  depressieve	  stemming,	  angst,	  hostiliteit,	  fobische	  angst,	  

paranoïde	  gedachten	  en	  psychoticisme.	  Daarnaast	  zijn	  er	  drie	  algemene	  indicatoren	  van	  de	  ernst	  

van	  de	  psychopathologie:	  algemene	  psychische	  gezondheid	  (BSI-‐totaalscore),	  het	  aantal	  

aanwezige	  symptomen	  en	  de	  ernst	  van	  de	  aanwezige	  symptomen.	  	  De	  patiënt	  dient	  bij	  alle	  53	  

items	  op	  een	  5-‐punts	  Likertschaal	  van	  0=	  ‘helemaal	  geen’	  tot	  4=	  ‘heel	  veel’	  aan	  te	  geven	  in	  

hoeverre	  hij/zij	  last	  ervaart	  van	  de	  desbetreffende	  klachten.	  De	  BSI	  kan	  handvatten	  bieden	  bij	  

het	  onderscheiden	  van	  patiënten	  van	  niet-‐patiënten;	  er	  zijn	  scherpe	  grensscores	  bepaald	  die	  de	  

overgang	  tussen	  een	  pathologische	  en	  een	  gezonde	  score	  markeren	  (De	  Beurs,	  2011).	  

Onderzoek	  naar	  de	  psychometrische	  kwaliteiten	  heeft	  uitgewezen	  dat	  de	  BSI	  een	  betrouwbaar	  

en	  valide	  meetinstrument	  is	  (Beurs	  &	  Zitman,	  2005).	  In	  dit	  onderzoek	  zullen	  de	  gemiddelden	  op	  

de	  subschalen	  ‘depressieve	  stemming’	  en	  ‘angst’	  voor	  de	  analyses	  gebruikt	  worden.	  Ten	  aanzien	  

van	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  BSI	  bleek	  dat	  in	  de	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  

stemmingsstoornis	  de	  Cronbach’s	  alpha	  0.918	  bedroeg.	  In	  de	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  

met	  een	  angststoornis	  bedroeg	  de	  Cronbach’s	  alpha	  0.916.	  Tot	  slot	  werd	  in	  de	  controle	  populatie	  

een	  Cronbach’s	  alpha	  van	  0.960	  gemeten.	  Kortom,	  in	  alle	  drie	  de	  populaties	  is	  een	  zeer	  hoge	  

betrouwbaarheid	  waarneembaar.	  

Normale	  verdeling	  

Alvorens	  middels	  correlatie-‐	  en	  regressieanalyses	  de	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  

angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  de	  klinische	  en	  controle	  groepen	  bestudeerd	  werden,	  werd	  voor	  

alle	  drie	  de	  populaties	  bepaald	  of	  de	  scores	  normaal	  verdeeld	  waren.	  Met	  SPSS	  22	  werd	  de	  

Shapiro	  Wilk-‐test	  toegepast	  op	  alle	  religiedimensies	  

Statistische	  analyses	  

Correlatieanalyses	  	  

Middels	  Spearman	  correlatieberekeningen(tweezijdig),	  uitgevoerd	  met	  SPSS	  22,	  werd	  de	  eerste	  

stap	  gezet	  voor	  de	  in	  kaartbrenging	  van	  de	  samenhang	  tussen	  de	  dimensies	  van	  religie	  en	  angst-‐

/stemmingsklachten.	  In	  dit	  cross-‐sectionele	  onderzoek	  worden	  de	  delen	  van	  de	  Brief	  Symptom	  

Inventory	  (BSI)	  die	  betrekking	  hebben	  op	  angst-‐/stemmingsklachten	  gebruikt	  om	  de	  

samenhang	  tussen	  religie	  en	  angst-‐/stemmingsklachten	  te	  onderzoeken.	  Deze	  

correlatieberekeningen	  werden	  zowel	  in	  beide	  klinische	  populaties	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  

een	  angst-‐	  of	  stemmingsstoornis	  uitgevoerd,	  alsook	  in	  een	  algemene	  populatie.	  Hierbij	  werd	  een	  

significantieniveau	  van	  0.05	  gehanteerd	  voor	  de	  analyses.	  Ten	  aanzien	  van	  het	  typeren	  van	  de	  
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mate	  van	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  de	  subschalen	  van	  de	  BSI	  werden	  

correlatiecoëfficiënten	  kleiner	  dan	  0.3	  als	  niet	  relevant	  beschouwt.	  Correlatiecoëfficiënten	  

tussen	  de	  0.3	  en	  de	  0.5	  werden	  als	  middelmatige	  samenhang	  getypeerd.	  En	  tot	  slot	  werden	  

correlatiecoëfficiënten	  boven	  de	  0.5	  als	  sterk	  aangeduid.	  Het	  bestuderen	  van	  deze	  relatie	  in	  de	  

drie	  populaties	  maakt	  een	  vergelijking	  mogelijk.	  	  	  

Regressieanalyses	  

Een	  meervoudige	  lineaire	  regressieanalyse	  werd	  uitgevoerd	  om	  te	  bepalen	  of	  er	  op	  basis	  van	  de	  

correlaties	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  de	  mate	  van	  angst-‐/stemmingsklachten,	  een	  

voorspellend	  verband	  waarneembaar	  is.	  In	  de	  analyse	  werd	  de	  gemiddelde	  score	  op	  de	  

depressiesubschaal	  en	  de	  angstsubschaal	  van	  de	  BSI	  als	  afhankelijke	  variabelen	  gebruikt	  en	  de	  

gemiddelde	  scores	  op	  de	  religiedimensies	  als	  onafhankelijke	  variabelen(potentiële	  

voorspellers).	  Hiermee	  werd	  bepaald	  of	  de	  verschillende	  dimensies	  van	  religie	  

invloed/voorspellende	  waarde	  hebben	  op	  de	  mate	  van	  ervaren	  angst-‐/stemmingsklachten.	  De	  

invloed	  van	  alle	  religiedimensies	  wordt	  afzonderlijk	  bestudeerd	  in	  zowel	  beide	  klinische	  

populaties	  als	  in	  de	  controle	  populatie.	  Er	  wordt	  voor	  de	  regressieanalyse	  gebruik	  gemaakt	  van	  

de	  backward	  methode.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  aanvankelijk	  alle	  factoren	  (religiedimensies)	  worden	  

meegenomen	  als	  voorspeller	  en	  vervolgens	  worden	  alle	  voorspellers	  die	  niet	  significant	  blijken	  

verwijderd.	  Dit	  zal	  leiden	  tot	  een	  regressiemodel	  waarin	  slechts	  die	  religiedimensies	  zijn	  

opgenomen	  die	  significant	  bijdragen	  aan	  het	  regressiemodel.	  Een	  verklaarde	  variantie	  tussen	  de	  

10%	  en	  de	  25%	  van	  de	  variantie	  van	  een	  variabele	  wordt	  getypeerd	  als	  een	  zwakke	  voorspeller.	  

Een	  verklaarde	  variantie	  tussen	  de	  25%-‐50%	  als	  matige	  voorspeller	  en	  tot	  slot	  wordt	  een	  

verklaarde	  variantie	  van	  >50%	  als	  een	  sterke	  voorspeller	  beschouwd.	  
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Resultaten	  	  

Beschrijvende	  statistiek	  religievragenlijst	  en	  BSI	  

Uit	  de	  beschrijvende	  statistiek	  van	  de	  religievragenlijst	  (zie	  tabel	  2)	  blijkt	  dat	  consequent	  in	  alle	  

drie	  de	  populaties	  de	  religiedimensie	  ‘gedragingen’	  de	  laagste	  gemiddelde	  score	  kent	  en	  dat	  de	  

religiedimensie	  ‘saillantie’	  consequent	  in	  alle	  drie	  de	  populaties	  de	  hoogste	  gemiddelde	  score	  

laat	  zien.	  De	  beschrijvende	  statistiek	  van	  de	  BSI	  laat	  met	  betrekking	  tot	  de	  vergelijking	  met	  de	  

normscores	  zien	  dat	  patiënten	  met	  een	  angststoornis	  veel	  hoger	  scoren	  op	  ervaren	  

angstklachten	  in	  vergelijking	  met	  een	  gemiddelde	  klinische	  populatie.	  Zie	  tabel	  3.	  Bij	  patiënten	  

met	  een	  stemmingsstoornis	  zijn	  de	  scores	  op	  de	  depressieklachten	  nog	  hoger	  in	  vergelijking	  met	  

de	  gemiddelde	  klinische	  populatie.	  Ook	  ten	  aanzien	  van	  de	  controlegroep	  zijn	  de	  gemiddelde	  

scores	  binnen	  dit	  onderzoek	  hoger	  dan	  de	  desbetreffende	  normscores.	  

Zie	  tabel	  2	  en	  3	  voor	  een	  overzicht.	  

Tabel	  2.	  Beschrijvende	  statistiek	  Religievragenlijst	  
	   	   	   M	   	   S.D.	    

Patiënten	  met	  een	  
angststoornis	  

(n=98)	  

	   	   	   	   	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
opvattingen	  

	   2.03	   	   1.02	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
ervaringen	  

	   2.01	   	   1.08	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
gedragingen	  

	   1.72	   	   1.42	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
consequenties	  

	   1.98	   	   0.94	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
saillantie	  

	   2.57	   	   1.47	    

Patiënten	  met	  een	  
stemmingsstoornis	  

(n=140)	  

	   	   	   	   	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
opvattingen	  

	   1.96	   	   0.90	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
ervaringen	  

	   1.96	   	   0.98	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
gedragingen	  

	   1.59	   	   1.41	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
consequenties	  

	   1.93	   	   0.85	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
saillantie	  

	   2.30	   	   1.26	    

Controle	  Groep	  
(N=150)	  

	   	   	   	   	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
opvattingen	  

	   1.78	   	   0.79	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
ervaringen	  

	   1.89	   	   0.87	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
gedragingen	  

	   1.40	   	   1.31	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
consequenties	  

	   1.87	   	   0.72	    

	   Religieuze/Levensbeschouwelijke	  
saillantie	  

	   2.18	   	   1.11	    
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Tabel	  3.	  Beschrijvende	  statistiek	  Brief	  Symptom	  Inventory	  (BSI)	  

	   	   	   M	   Norm	   S.D.	    
Patiënten	  met	  een	  
angststoornis	  

(n=98)	  

	   	   	   	   	    

	   BSI-‐Angst	   	   1.98	   1.40	   0.99	    
	   BSI-‐Depressie	   	   1.58	   1.58	   0.99	    

Patiënten	  met	  een	  
stemmingsstoornis	  

(n=140)	  

	   	   	   	   	    

	   BSI-‐Angst	   	   1.74	   1.40	   0.93	    
	   BSI-‐Depressie	   	   2.36	   1.58	   0.99	    

Controle	  Groep	  
(N=150)	  

	   	   	   	   	    

	   BSI-‐Angst	   	   0.52	   0.39	   0.67	    
	   BSI-‐Depressie	   	   0.48	   0.39	   0.62	    

	  

Normale	  Verdeling	  	  

Uit	  de	  Shapiro	  Wilk-‐test	  bleek	  dat	  alle	  dimensies,	  zowel	  in	  beide	  klinische	  populaties	  als	  in	  de	  

controle	  groep,	  niet	  normaal	  verdeeld	  waren;	  de	  significantie	  van	  alle	  religiedimensies	  is	  0.00	  in	  

alle	  drie	  de	  populaties.	  Mede	  in	  verband	  met	  het	  exploratieve	  karakter	  van	  dit	  onderzoek	  is	  

besloten	  om	  de	  vervolganalyses	  door	  te	  zetten	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  samenhang	  tussen	  

religie	  en	  angst-‐/stemmingsklachten.	  	  De	  samenhang	  die	  middels	  correlatie-‐	  en	  

regressieanalyses	  in	  kaart	  wordt	  gebracht,	  zal	  voor	  de	  klinische	  groepen	  en	  de	  controle	  groep	  

ten	  behoeve	  van	  het	  bevorderen	  van	  de	  vergelijkbaarheid	  hieronder	  samen	  worden	  besproken.	  

Statistische	  analyses	  

Onderlinge	  samenhang	  Religiedimensies	  
	  
In	  verband	  met	  het	  ontbreken	  van	  normaliteit	  werd	  de	  Spearman	  correlatietoets	  gebruikt.	  

Duidelijk	  komt	  naar	  voren	  dat	  alle	  religiedimensies	  in	  alle	  populaties	  sterk	  significant	  met	  elkaar	  

correleren;	  de	  correlatiecoëfficiënt	  varieert	  tussen	  de	  0.63	  en	  de	  0.92	  en	  de	  significantie	  van	  alle	  

onderlinge	  correlaties	  van	  de	  religiedimensies	  is	  kleiner	  dan	  0.01.	  Zie	  tabel	  4.	  	  

Tussen	  de	  drie	  populaties	  zijn	  duidelijke	  verschillen	  zichtbaar	  in	  de	  samenhang	  van	  de	  

religiedimensies;	  bijvoorbeeld	  de	  samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  ‘opvattingen’	  met	  

‘gedragingen’	  is	  in	  de	  klinische	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  angststoornis	  sterker	  

(0.81)	  dan	  in	  de	  populatie	  van	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  (0.72)	  en	  sterker	  dan	  in	  de	  

controle	  populatie	  (0.63).	  Concreet	  betekent	  deze	  sterke	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  

onderling,	  dat	  hoge	  of	  lage	  scores	  op	  bijvoorbeeld	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  samengaan	  	  

met	  respectievelijk	  hoge	  of	  lage	  scores	  op	  bijvoorbeeld	  de	  religiedimensie	  ‘gedragingen’.	  

Ditzelfde	  verband	  is	  bij	  alle	  religiedimensies	  binnen	  dit	  onderzoek	  aanwezig,	  echter	  zijn	  er	  zoals	  

reeds	  besproken	  verschillen	  in	  mate	  van	  samenhang	  tussen	  de	  populaties	  waarneembaar.	  Zie	  
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tabel	  4	  voor	  een	  overzicht	  van	  de	  onderlinge	  correlaties	  van	  de	  religiedimensies	  in	  alle	  drie	  de	  

populaties.	  

Samenhang	  Religiedimensies	  met	  angst-‐/stemmingsklachten	  

De	  samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  met	  de	  BSI-‐scores	  op	  de	  angst-‐	  en	  depressiesubschaal	  

(BSI-‐ANG	  en	  BSI-‐DEP)	  werden	  bepaald	  voor	  de	  klinische	  populaties	  en	  de	  controle	  populatie.	  

Naast	  een	  relatief	  sterke	  samenhang	  tussen	  de	  angstklachten(BSI-‐ANG)	  en	  

stemmingsklachten(BSI-‐DEP)	  onderling,	  zijn	  er	  ook	  enkele	  religiedimensies	  die	  significant	  

correleren	  met	  beide	  subschalen	  van	  de	  BSI.	  Echter,	  laat	  de	  samenhang	  tussen	  de	  

religiedimensies	  en	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  (BSI-‐ANG	  en	  BSI-‐DEP),	  zoals	  blijkt	  uit	  tabel	  4,	  

uiteenlopende	  resultaten	  binnen	  en	  tussen	  de	  verscheidene	  populaties	  zien.	  

In	  de	  klinische	  groep	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  angststoornis	  komt	  naar	  voren	  dat	  

zowel	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  als	  de	  religiedimensie	  ‘gedragingen’	  significant	  

samenhangen	  met	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  religiedimensies	  

‘ervaringen’,	  ‘consequenties’	  en	  ‘saillantie’,	  deze	  hangen	  niet	  significant	  samen	  met	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten	  in	  deze	  populatie	  

In	  de	  klinische	  groep	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  komt	  naar	  

voren	  dat	  zowel	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  als	  de	  religiedimensie	  ‘consequenties’	  

significant	  samenhangen	  met	  angstklachten.	  Met	  stemmingsklachten	  hangt	  in	  deze	  populatie	  

geen	  enkele	  religiedimensie	  significant	  samen.	  	  

Tot	  slot	  kan	  over	  de	  samenhang	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  de	  BSI-‐scores	  in	  de	  

controle	  groep	  geconcludeerd	  worden	  dat	  slechts	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  significant	  

samenhangt	  met	  angstklachten.	  Zie	  voor	  het	  volledige	  overzicht	  tabel	  4.	  

Uit	  bovenstaande	  uiteenzetting	  blijkt	  dat	  er	  consequente	  overlap	  zit	  in	  de	  significantie	  

van	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’;	  deze	  religiedimensie	  hangt	  consequent	  samen	  met	  

angstklachten	  (BSI-‐ANG)	  in	  alle	  drie	  de	  populaties.	  De	  mate	  van	  samenhang	  van	  de	  andere	  

religiedimensies	  met	  angstklachten	  is	  wisselender.	  De	  samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  met	  

stemmingsklachten	  (BSI-‐DEP)	  laat	  geen	  consequente	  invloed	  van	  een	  religiedimensie	  zien	  die	  

overeenkomt	  tussen	  de	  verschillende	  populaties.	  Daarnaast	  valt	  op	  dat	  in	  de	  controle	  groep	  de	  

samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  met	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  vaker	  van	  mindere	  

sterkte	  is	  dan	  binnen	  beide	  klinische	  populaties,	  al	  zijn	  de	  verschillen	  klein.	  
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Tabel	  4.	  Correlaties	  Religiedimensies	  en	  BSI-‐Scores	  (BSI-‐ANG	  en	  BSI-‐DEP)	  

	   	   Opvattingen	   Ervaringen	   Gedragingen	   Consequenties	   Saillantie	   BSI-‐DEP	  	   BSI-‐ANG	  

Patiënten	  met	  een	  

angststoornis	  (n=98)	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Opvattingen	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Ervaringen	   0.86**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Gedragingen	   0.81**	   0.85**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Consequenties	   0.87**	   0.92**	   0.85**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Saillantie	   0.83**	   0.87**	   0.88**	   0.89**	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐DEP	   0.29**	   0.18	   0.20*	   0.17	   0.11	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐ANG	   0.26*	   0.17	   0.26*	   0.17	   0.15	   0.57**	   -‐	  

Patiënten	  met	  een	  

stemmingsstoornis	  

(n=140)	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Opvattingen	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Ervaringen	   0.90**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Gedragingen	   0.63**	   0.69**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Consequenties	   0.88**	   0.88**	   0.69**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Saillantie	   0.79**	   0.84**	   0.72**	   0.86**	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐DEP	   0.15	   0.02	   -‐0.16	   0.08	   -‐0.03	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐ANG	   0.23**	   0.14	   0.01	   0.22*	   0.01	   0.50**	   -‐	  

Controle	  groep	  (n=150)	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Opvattingen	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Ervaringen	   0.84**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Gedragingen	   0.72**	   0.72**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Consequenties	   0.86**	   0.81**	   0.76**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   Saillantie	   0.74**	   0.75**	   0.74**	   0.83**	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐DEP	   0.06	   0.03	   -‐0.11	   0.05	   -‐0.02	   -‐	   -‐	  

	   BSI-‐ANG	   0.17*	   0.12	   -‐0.02	   0.14	   0.02	   0.66**	   -‐	  

**	  Correlatie	  is	  significant	  bij	  een	  significantieniveau	  van	  0.01(tweezijdig)	  
*	  Correlatie	  is	  significant	  bij	  een	  significantieniveau	  van	  0.05(tweezijdig)	  
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Meervoudige	  Regressieanalyse:	  Religiedimensies	  en	  angst-‐/stemmingsklachten	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  regressie	  van	  de	  religiedimensies	  op	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  wordt	  

zichtbaar	  dat	  de	  religiedimensies	  in	  beide	  klinische	  populaties	  meer	  verklarende	  waarde	  hebben	  

bij	  het	  voorspellen	  van	  stemmingsklachten	  dan	  bij	  het	  voorspellen	  van	  angstklachten.	  Zie	  tabel	  

5.	  Een	  tegenovergestelde	  invloed	  is	  zichtbaar	  in	  de	  controle	  groep;	  de	  religiedimensies	  zijn	  hier	  

van	  grotere	  verklarende	  waarde	  in	  het	  voorspellen	  van	  angstklachten	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  

kunnen	  voorspellen	  van	  stemmingsklachten.	  Alle	  volledige	  regressiemodellen	  verklaren	  tussen	  

de	  11.2%	  en	  17.2%	  van	  de	  variantie	  in	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  Met	  andere	  woorden	  

vallen	  zelfs	  de	  volledige	  regressiemodellen	  van	  alle	  drie	  de	  populaties,	  waarbij	  alle	  eventuele	  

voorspellers	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  regressiemodel,	  binnen	  de	  categorie	  van	  	  zwakke	  

voorspellers.	  Alle	  meervoudige	  regressiemodellen	  behorende	  bij	  de	  beide	  klinische	  populaties	  

en	  de	  controle	  populatie	  zijn	  weergegeven	  in	  tabel	  5.	  Hierin	  zijn	  alle	  voorspellers	  die	  een	  

significante	  bijdrage	  leveren	  in	  het	  regressiemodel	  voor	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  scores	  

op	  de	  BSI-‐DEP	  en	  BSI-‐ANG	  gemarkeerd.	  	  

Tabel 5. Meervoudige regressieanalyse angst- en stemmingsklachten 
 
	   R2	  Stemmingsklachten	   R2	  	  Angstklachten	   Voorspellers	  

Stemmingsklachten	  
Voorspellers	  
Angstklachten	  

Patiënten	  met	  
angststoornis	  

	   	   	   	  

Model1	   	   	   0.166	  (16.6%)	   0.128	  (12.8%)	   S	  O*	  G	  E	  C	   S	  O*	  G	  E	  C	  
Model2	   0.162	  (16.2%)	   0.127	  (12.7%)	   S	  O*	  C	  E	   S	  O*	  G	  C	  
Model3	   0.153	  (15.3%)	   0.113	  (11.3%)	   S*	  O*	  E	   O*	  G	  S*	  
Model4	   0.150	  (15.0%)	   0.094	  (9.4%)	   O*	  S*	   O*	  S	  
Model5	   0.092	  (9.2%)	   0.073	  (7.3%)	   O*	   O*	  
	   	   	   	   	  
Patiënten	  met	  
stemmingsstoornis	  

	   	   	   	  

Model1	   	   	   0.145	  (14.5%)	   0.112	  (11.2%)	   S	  O*	  G*	  E	  C	   S	  O*	  G	  E	  C	  
Model2	   0.144	  (14.4%)	   0.112	  (11.2%)	   S	  O*	  G*	  E	  	   O*	  G	  E	  C	  
Model3	   0.142	  (14.2%)	   0.105	  (10.5%)	   O*	  G*	  E	  	   O*	  G	  E	  	  
Model4	   0.128	  (12.8%)	   0.102	  (10.2%)	   O*	  G*	   O*	  G	  	  
Model5	   0.024	  (2.4%)	   0.078	  (7.8%)	   -‐	   O*	  
	   	   	   	   	  
Controlegroep	   	   	   	   	  
Model1	   	   	   0.119	  (11.9%)	   0.172(17.2%)	   S	  O*	  G	  E	  C	   S*	  O*	  G	  E	  C	  
Model2	   0.119	  (11.9%)	   0.172(17.2%)	   S	  O*	  G	  C	   S*	  O*	  G	  C	  
Model3	   0.113	  (11.3%)	   0.171(17.1%)	   S	  O*	  G	   S*	  O*	  C	  
Model4	   0.106	  (10.6%)	   0.161(16.1%)	   O*	  G*	   S*	  O*	  
Model5	   0.047	  (4.7%)	   0.104(10.4%)	   O*	   O*	  
*= Voorspeller is significant in regressiemodel 
S= Religiedimensie Saillantie 
O=Religiedimensie Opvattingen 
G=Religiedimensie Gedrag 
E=Religiedimensie Ervaringen 
C=Religiedimensie Consequenties  
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Een	  constante	  bijdrage	  van	  de	  voorspeller	  ‘opvattingen’	  voor	  zowel	  angstklachten	  (BSI-‐ANG)	  als	  

stemmingsklachten	  (BSI-‐DEP)	  is	  in	  alle	  drie	  de	  populaties	  aanwezig.	  	  	  

In	  de	  klinische	  populatie	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  angststoornis	  komt	  uit	  de	  

regressieanalyse	  naar	  voren	  dat	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  een	  significante	  voorspeller	  is	  

in	  het	  voorspellen	  van	  zowel	  angst-‐	  als	  stemmingsklachten.	  Ook	  de	  religiedimensie	  ‘saillantie’	  is	  

in	  enkele	  regressiemodellen	  een	  significante	  voorspeller	  voor	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  bij	  

patiënten	  met	  een	  angststoornis.	  	  

In	  de	  klinische	  populatie	  	  bestaande	  uit	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  komt	  uit	  

de	  regressieanalyse	  naar	  voren	  dat	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  een	  significante	  voorspeller	  

is	  in	  het	  voorspellen	  van	  zowel	  angst-‐	  als	  stemmingsklachten.	  Ook	  de	  religiedimensie	  

‘gedragingen’	  is	  in	  alle	  regressiemodellen	  voor	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  

stemmingsklachten	  van	  significant	  voorspellende	  waarde.	  Deze	  voorspellende	  waarde	  van	  de	  

voorspeller	  ‘gedragingen’	  is	  bij	  patiënten	  met	  een	  stemmingsstoornis	  niet	  zichtbaar	  bij	  het	  

verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  angstklachten.	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  controle	  groep	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  religiedimensies	  

‘opvattingen’	  en	  ‘saillantie’	  van	  voorspellende	  waarde	  zijn	  in	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  

angstklachten.	  Terwijl	  bij	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  stemmingsklachten	  slechts	  de	  

religiedimensie	  ‘opvattingen’	  van	  significante	  waarde	  is	  als	  voorspeller	  in	  het	  regressiemodel.	  

Zie	  tabel	  5	  voor	  een	  overzicht.	  	  
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Discussie	  
Dit	  onderzoek	  had	  wegens	  zijn	  exploratieve	  karakter	  en	  opname	  van	  drie	  relevante	  

onderzoeksgroepen	  ten	  doel	  om	  een	  helder	  overzicht	  te	  verschaffen	  ten	  aanzien	  van	  de	  

samenhang	  tussen	  religie	  en	  angst-‐/stemmingsklachten.	  Naast	  opname	  van	  twee	  klinische	  

populaties	  werd	  de	  samenhang	  ter	  vergelijking	  ook	  in	  een	  algemene	  populatie	  bekeken.	  De	  

samenhang	  tussen	  religie	  en	  angst-‐/stemmingsklachten	  werd	  middels	  correlatie-‐	  en	  

regressieanalyses	  bestudeerd.	  De	  nadruk	  op	  deze	  indicatoren	  van	  verminderd	  welbevinden	  in	  

relatie	  tot	  religie	  in	  dit	  onderzoek,	  levert	  een	  bijdrage	  aan	  het	  onderzoek	  dat	  verricht	  wordt	  ter	  

verduidelijking	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden.	  Dit	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  inzicht	  in	  

de	  pathogenese	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  en	  de	  diagnostiek	  en	  behandeling	  van	  deze	  

klachten	  in	  relatie	  tot	  religie.	  

Belangrijkste	  bevindingen	  

	   Op	  basis	  van	  de	  correlatieanalyses	  werden	  voor	  alle	  religiedimensies	  in	  alle	  drie	  de	  

populaties	  sterk	  positieve	  significante	  onderlinge	  verbanden	  aangetoond.	  De	  sterke	  onderlinge	  

samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  suggereert	  een	  gezamenlijk	  overkoepelend	  construct	  dat	  in	  

iedere	  religiedimensie	  te	  vinden	  is.	  	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  samenhang	  van	  de	  religiedimensies	  met	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten	  (BSI-‐DEP	  en	  BSI-‐ANG)	  waren	  de	  resultaten	  wisselender.	  Hier	  werd	  zichtbaar	  

dat	  alleen	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  consequent	  significant	  samenhing	  met	  angstklachten	  

(BSI-‐ANG)	  in	  alle	  drie	  de	  populaties.	  Kortom,	  ondanks	  de	  mate	  van	  onderlinge	  samenhang	  van	  

de	  religiedimensies	  heeft	  dit	  niet	  geleid	  tot	  een	  eenduidige	  samenhang	  van	  alle	  religiedimensies	  

met	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  

Uit	  de	  meervoudige	  regressieanalyses	  blijkt	  dat	  binnen	  beide	  klinische	  populaties	  de	  

voorspellende	  waarde	  van	  de	  religiedimensies	  groter	  was	  bij	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  

stemmingsklachten.	  Een	  tegenovergestelde	  invloed	  is	  zichtbaar	  bij	  de	  controlepopulatie;	  hier	  

was	  de	  voorspellende	  waarde	  iets	  groter	  bij	  het	  verklaren	  van	  de	  variantie	  in	  angstklachten.	  

Opvallend	  is	  de	  constante	  bijdrage	  van	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  voor	  zowel	  

angstklachten	  (BSI-‐ANG)	  als	  stemmingsklachten	  (BSI-‐DEP)	  in	  alle	  drie	  de	  populaties.	  

Echter	  blijkt	  dat	  de	  voorspellende	  waarde	  van	  religie	  voor	  de	  variantie	  in	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten	  in	  alle	  drie	  de	  populaties	  algeheel	  gesproken,	  zwak	  is.	  

Interpretatie	  bevindingen	  

	   De	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  meet	  het	  cognitieve	  aspect	  van	  het	  godsbeeld;	  welke	  

opvattingen	  mensen	  hebben	  in	  relatie	  tot	  God	  (Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐Bontekoe,	  2009;	  

Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  2008).	  Deze	  cognitieve	  dimensie	  blijkt	  van	  
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consequente	  invloed	  op	  zowel	  angst-‐	  als	  stemmingsklachten	  in	  alle	  drie	  de	  populaties.	  Er	  

worden	  zowel	  positieve	  opvattingen	  als	  negatieve	  opvattingen	  binnen	  deze	  dimensie	  gemeten.	  

Binnen	  het	  positieve	  opvattingenspectrum	  wordt	  de	  mate	  van	  dankbaarheid,	  ervaren	  nabijheid,	  

vertrouwen,	  respect,	  geborgenheid	  en	  liefde	  bepaald.	  Binnen	  het	  negatieve	  spectrum	  wordt	  

onderscheid	  gemaakt	  in	  angstopvattingen	  en	  boosheidsopvattingen.	  

Een	  mogelijk	  plausibele	  verklaring	  voor	  de	  consequente	  significante	  invloed	  van	  

religieuze	  opvattingen	  op	  de	  ervaring	  van	  angstklachten,	  is	  de	  opname	  van	  items	  binnen	  deze	  

religiedimensie	  gericht	  op	  het	  bepalen	  van	  de	  mate	  van	  angstgevoelens	  jegens	  god.	  	  

Uit	  onderzoek	  van	  Koenig	  (2009)	  bleek	  namelijk	  dat	  aandacht	  schenken	  aan	  de	  angstige	  en	  

straffende	  aspecten	  van	  religie,	  angst	  inducerend	  kan	  werken.	  Dit	  kan	  het	  functioneren	  

vervolgens	  negatief	  beïnvloeden	  en	  leiden	  tot	  angstklachten	  (Koenig,	  2009).	  In	  dit	  onderzoek	  

wordt	  bij	  het	  bepalen	  van	  de	  angstgevoelens	  jegens	  god,	  aandacht	  besteed	  aan	  deze	  straffende,	  

angstige	  invloed	  die	  je	  toeschrijft	  aan	  god.	  Het	  bemerken	  van	  een	  verband	  tussen	  deze	  

straffende	  en	  angstige	  gevoelens	  jegens	  god	  en	  angstklachten	  in	  dit	  onderzoek	  is	  in	  lijn	  met	  deze	  

eerdere	  bevinding	  van	  Koenig.	  Ondanks	  het	  ontbreken	  van	  items	  expliciet	  gericht	  op	  de	  beleving	  

van	  stemmingsklachten	  in	  relatie	  tot	  god	  binnen	  deze	  cognitieve	  religiedimensie,	  wordt	  

eenzelfde	  invloed	  van	  religieuze	  opvattingen	  op	  stemmingsklachten	  gevonden.	  Wegens	  de	  

sterke	  samenhang	  tussen	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten,	  zoals	  bleek	  uit	  de	  correlatieanalyses,	  

kan	  de	  invloed	  van	  angstgevoelens	  jegens	  god	  ook	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  beleving	  van	  

stemmingsklachten.	  In	  eerder	  onderzoek	  werd	  voor	  het	  verklaren	  van	  de	  invloed	  van	  religie	  op	  

stemmingsklachten	  verwezen	  naar	  de	  verklarende	  invloed	  van	  gemeenschappelijke-‐	  en	  

mediërende	  factoren	  binnen	  het	  stress-‐kwetsbaarheidsmodel	  van	  depressie	  (Braam,	  Beekman,	  

Tilburg,	  2003).	  Angstgevoelens	  jegens	  god	  (religieuze	  opvattingen)	  zouden	  bijvoorbeeld	  

gevoelens	  van	  hoop	  en	  troost	  (mediatoren)	  kunnen	  afzwakken	  (Braam,	  Beekman,	  Tilburg,	  

2003).	  Deze	  gevoelens	  zouden	  vervolgens	  als	  mediatoren	  van	  negatieve	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  

de	  beleving	  van	  stemmingsklachten.	  

	   Naast	  deze	  consequente	  invloed	  van	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  zijn	  de	  

religiedimensies	  ‘ervaringen’	  en	  ‘consequenties’	  in	  geen	  van	  de	  drie	  populaties	  van	  

voorspellende	  waarde	  geweest	  voor	  angst-‐	  of	  stemmingsklachten.	  Dit	  zou	  eventueel	  verband	  

kunnen	  houden	  met	  het	  ‘actieve’	  karakter	  van	  de	  items	  waaruit	  beide	  religiedimensies	  zijn	  

opgebouwd;	  alle	  items	  die	  opgenomen	  zijn	  in	  de	  religiedimensies	  ‘ervaringen’	  en	  ‘consequenties’	  

refereren	  naar	  de	  mate	  waarin	  god	  een	  bepaalde	  ‘actieve’	  invloed	  had	  op	  jouw	  belevingen	  of	  

gedragingen	  en	  hoe	  jouw	  geloofsovertuiging	  helpt	  je	  leven	  vorm	  te	  geven	  en	  te	  begrijpen	  

(Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐Bontekoe,	  2009;	  Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  

2008;	  Fetzer	  Institute,	  2003;	  Pieper	  &	  Van	  Uden,	  2007).	  Binnen	  de	  religiedimensie	  ‘ervaringen’	  

ligt	  de	  nadruk	  op	  het	  bepalen	  van	  hoe	  god	  handelt	  vanuit	  jouw	  perspectief;	  hoe	  jij	  denkt	  dat	  hij	  
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de	  wereld	  beïnvloedt	  en	  wat	  jou	  gevoel	  daarbij	  is	  (Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐Bontekoe,	  2009;	  

Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  2008).	  Binnen	  de	  religiedimensie	  

‘consequenties’	  wordt	  bepaald	  hoe	  de	  visie	  die	  je	  hebt	  jegens	  god	  invloed	  uitoefent	  op	  je	  leven	  

en	  de	  keuzes	  die	  je	  maakt	  (Fetzer	  Institute,	  2003;	  Pieper	  &	  Van	  Uden,	  2007).	  Beide	  

religiedimensies	  zijn	  gericht	  op	  het	  bepalen	  van	  de	  rol/invloed	  die	  god	  heeft	  in	  jouw	  leven.	  Deze	  

‘actieve’	  rol	  van	  god	  wijkt	  af	  van	  het	  ‘passieve’	  karakter	  dat	  kenmerkend	  is	  voor	  de	  

religiedimensie	  ‘opvattingen’,	  hierin	  staat	  telkens	  jouw	  algehele	  idee/gevoel	  bij	  god	  centraal	  

(Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐Bontekoe,	  2009;	  Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  

2008).	  In	  verband	  met	  het	  ontbreken	  van	  heterogeniteit	  ten	  aanzien	  van	  de	  mate	  van	  

religiositeit	  binnen	  de	  drie	  populaties	  en	  de	  aanname	  dat	  het	  ervaren	  van	  een	  actieve	  invloed	  

van	  god	  onlosmakelijke	  verbonden	  is	  met	  een	  verhoogde	  mate	  van	  religiositeit	  (Koenig,	  2009),	  

zou	  het	  ontbreken	  van	  hoog	  religieuze,	  praktiserende	  respondenten	  een	  verklaring	  kunnen	  zijn	  

voor	  het	  uitblijven	  van	  voorspellende	  waarde	  van	  de	  ‘actieve’	  religiedimensies	  ‘ervaringen’	  en	  

‘consequenties’.	  	  

	   De	  wisselende	  resultaten	  uit	  eerder	  onderzoek	  waarin	  voornamelijk	  unidimensionele	  

constructen	  van	  religie	  werden	  gehanteerd	  (Hackney	  &	  Sanders,	  2003;	  Koenig,	  King,	  Carson,	  

2009;	  Koenig,	  2009)	  worden	  ook	  in	  het	  huidige	  onderzoek	  zichtbaar	  middels	  het	  ontbreken	  van	  

een	  eenduidige	  universele	  invloed	  van	  alle	  religiedimensies	  van	  de	  multidimensionele	  

operationalisatie	  van	  religie	  op	  de	  beleving	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  

Bijdragen	  en	  beperkingen	  

	   De	  sterke	  kanten	  van	  dit	  onderzoek	  hebben	  betrekking	  op	  de	  gebruikte	  

meetinstrumenten	  en	  de	  omvangrijke	  relevante	  onderzoeksgroepen.	  Het	  afnemen	  van	  een	  

intern	  consistente	  multidimensionele	  religievragenlijst	  en	  de	  psychometrisch	  sterke	  BSI	  voor	  

het	  meten	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  (Beurs	  &	  Zitman,	  2005)	  in	  klinische	  en	  algemene	  

populaties	  maakt	  dit	  onderzoek,	  via	  identificatie	  van	  de	  invloed	  van	  religieuze	  opvattingen,	  van	  

constructieve	  bijdrage	  aan	  het	  vergroten	  van	  het	  inzicht	  in	  de	  relatie	  van	  religie	  met	  angst-‐	  en	  

stemmingsklachten.	  Dit	  inzicht	  kan	  allereerst	  behulpzaam	  zijn	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  beter	  

begrip	  in	  de	  pathogenese	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  relatie	  tot	  religie.	  Vervolgens	  zou	  

dit,	  zoals	  Van	  der	  Stel	  (2005)	  al	  beschreef,	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  toepassing	  van	  religie	  voor	  de	  

diagnostiek	  en	  behandeling	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  	  

Een	  beperking	  van	  het	  huidige	  onderzoek	  heeft	  betrekking	  op	  de	  typering	  van	  de	  

cognitieve	  religiedimensie	  ‘opvattingen’.	  Uit	  eerder	  onderzoek	  bleek	  dat	  de	  religiedimensie	  

‘opvattingen’	  aangemerkt	  werd	  als	  geheel	  cognitieve	  dimensie(Schaap-‐Jonker	  &	  Eurelings-‐

Bontekoe,	  2009;	  Schaap-‐Jonker,	  Eurelings-‐Bontekoe,	  Zock	  &	  Jonker,	  2008).	  Echter	  suggereert	  de	  

samenhang	  tussen	  de	  religiedimensie	  ‘opvattingen’	  en	  angstklachten	  aanwezigheid	  van	  een	  
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affectieve	  component	  binnen	  deze	  ‘cognitieve’	  religiedimensie.	  Deze	  combinatie	  tussen	  

affectieve	  en	  cognitieve	  componenten	  werd	  gevonden	  in	  de	  items	  gericht	  op	  het	  bepalen	  van	  de	  

mate	  van	  angstgevoelens	  jegens	  god.	  Bij	  angstgevoelens	  spelen	  naast	  affectieve	  componenten	  

ook	  cognitieve	  componenten	  een	  rol	  (Prins,	  2002).	  Het	  herzien	  van	  deze	  typering	  kan	  

behulpzaam	  zijn	  bij	  het	  herleiden,	  identificeren	  en	  kaderen	  van	  de	  oorzaken	  van	  de	  samenhang	  

tussen	  bepaalde	  facetten	  van	  religie	  en	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  Duidelijkheid	  ten	  aanzien	  

van	  deze	  typering	  kan	  vervolgens	  behulpzaam	  zijn	  bij	  vervolgonderzoek	  en/of	  diagnostiek	  en	  

behandeling	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  relatie	  tot	  religie.	  

Ook	  bestonden	  de	  respondenten	  in	  alle	  populaties	  binnen	  dit	  onderzoek	  voornamelijk	  	  

uit	  mensen	  die	  niet	  of	  matig	  religieus	  waren.	  In	  de	  populaties	  die	  binnen	  dit	  onderzoek	  gebruikt	  

zijn	  lagen	  de	  scores	  op	  de	  religielijst	  in	  alle	  populaties	  tussen	  de	  1	  en	  2.5	  van	  een	  5	  punts-‐

Likertschaal.	  Het	  ontbreken	  van	  hoog	  religieuze,	  praktiserende	  respondenten	  kan,	  afgaand	  op	  

eerder	  onderzoek,	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  het	  ontbreken	  van	  de	  bevestiging	  van	  de	  positieve	  

tendens	  ten	  aanzien	  van	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden	  (Wink	  &	  Scott,	  2005;	  Koenig,	  

2009;	  Koenig,	  King	  en	  Carson,	  2009).	  De	  relatie	  tussen	  de	  religiedimensies	  en	  de	  ervaringen	  van	  

angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  kan	  veranderen	  wanneer	  de	  steekproef	  uit	  religieuze	  

respondenten	  bestaat.	  De	  reeds	  besproken	  invloed	  van	  ‘actieve’	  of	  ‘passieve’	  items	  ten	  aanzien	  

van	  god	  die	  tussen	  de	  religiedimensies	  verschilden,	  zou	  hierdoor	  kunnen	  verschuiven;	  bij	  

religieuze	  respondenten	  zou	  de	  invloed	  van	  de	  ‘actieve’	  items	  eventueel	  van	  grotere	  ‘positieve’	  

invloed	  kunnen	  zijn	  dan	  in	  niet	  religieuze	  populaties.	  	  

Aanbevelingen	  

Gestuurd	  door	  nieuwsgierigheid	  en	  de	  huidige	  bevindingen	  zou	  de	  aanbeveling	  voor	  

vervolgonderzoek	  uitgaan	  naar	  een	  onderzoek	  waarin	  religieuze	  respondenten	  naast	  de	  

multidimensionele	  religievragenlijst	  en	  de	  BSI	  van	  het	  huidige	  onderzoek,	  ook	  worden	  

onderworpen	  aan	  vragenlijsten	  gericht	  op	  het	  bepalen	  van	  de	  mate	  van	  welbevinden.	  Onderzoek	  

in	  deze	  vorm	  heeft	  enerzijds	  de	  voorkeur	  in	  verband	  met	  de	  positieve	  invloed	  van	  

(praktiserende)	  religiositeit	  die	  bleek	  uit	  eerder	  onderzoek	  (Wink	  &	  Scott,	  2005;	  Koenig,	  2009;	  

Van	  der	  Stel,	  2005;	  Braam,	  Beekman,	  Tilburg,	  2003).	  Daarnaast	  wordt	  middels	  het	  onderzoeken	  

van	  een	  hoog	  religieuze	  populatie	  de	  vergelijking	  met	  het	  huidige	  onderzoek	  ten	  aanzien	  van	  de	  

invloed	  van	  religie	  op	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  mogelijk.	  In	  verband	  met	  opname	  van	  een	  

religieuze	  onderzoeksgroep	  is	  de	  verwachting	  dat	  er	  naast	  samenhang	  met	  de	  ‘passieve’	  

religiedimensies,	  ook	  samenhang	  tussen	  de	  ‘actieve’	  religiedimensies	  en	  het	  welbevinden	  zal	  

zijn.	  Gebaseerd	  op	  eerder	  onderzoek	  (Koenig,	  2009;	  Van	  der	  Stel,	  2005;	  Braam,	  Beekman,	  

Tilburg,	  2003)	  is	  mijn	  verwachting	  dat	  binnen	  een	  religieuze	  onderzoeksgroep	  de	  samenhang	  

van	  religie	  met	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  huidige	  onderzoek,	  niet	  of	  
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minder	  gevonden	  zal	  worden,	  maar	  dat	  de	  ‘actieve’	  religiedimensies	  vaker	  zullen	  samengaan	  

met	  een	  verhoogd	  welbevinden.	  In	  het	  huidige	  onderzoek	  was	  een	  wisselende	  invloed	  van	  

religie	  zichtbaar	  op	  de	  beleving	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  klinische	  en	  algemene	  

populaties.	  Enkel	  religieuze	  opvattingen	  waren	  consequent	  van	  significante	  bijdrage	  op	  het	  

voorspellen	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten.	  De	  vergelijking	  tussen	  de	  klinische	  populaties	  

onderling	  en	  een	  controle	  groep	  lieten	  geen	  relevante	  verschillen	  zien.	  Aanvulling	  van	  het	  

huidige	  onderzoek	  middels	  bovenstaande	  aanbevelingen	  zal	  bijdragen	  aan	  het	  vergroten	  van	  het	  

inzicht	  in	  de	  relatie	  tussen	  religie	  en	  welbevinden.	  Dit	  inzicht	  zal	  niet	  alleen	  behulpzaam	  zijn	  bij	  

de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  diagnostiek	  en	  behandeling	  van	  angst-‐	  en	  stemmingsklachten	  in	  

relatie	  tot	  religie,	  maar	  kan	  ook	  handvatten	  bieden	  voor	  het	  bevorderen	  van	  het	  gevoel	  van	  

wellbevinden	  in	  klinische	  en	  algemene	  populaties.	  	  
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Bijlages	  	  

Bijlage	  1:	  Religievragenlijst	  

	  

 

 
 

Onderzoek  
Religie en levensovertuiging 

bij angst- en stemmingsklachten 
 
 
Fijn dat u meedoet aan dit onderzoek! Deze vragenlijst gaat over religie en 
levensovertuiging.  
 
We willen u vragen om de lijst helemaal in te vullen. Voor ons is het belangrijk 
om de mening te horen van mensen die veel met geloof hebben én mensen die 
er maar weinig mee hebben – en iedereen daartussen.  
 
Het is niet nodig om alle vragen in één keer te beantwoorden. U mag ook steeds 
een klein gedeelte van de lijst invullen, tot alle vragen beantwoord zijn.  
 
In de envelop zitten nog twee lijsten. Eén gaat over wie u zelf bent, de ander 
over hoe u zich voelt. Wilt u ook deze twee lijsten helemaal invullen? Als u klaar 
bent, kunt u alles in de envelop doen en de envelop terugsturen naar de 
onderzoeker. Een postzegel is niet nodig.  
 
We zouden het fijn vinden als u iemand uit uw omgeving wilt vragen om ook aan 
dit onderzoek mee te doen (‘sneeuwbaleffect’). Daarom vindt u een extra 
informatiebrief en deelnameformulier in deze envelop. Bij voorkeur heeft de 
andere deelnemer een leeftijdsverschil met u van +/- 20 jaar, maar dat is niet 
verplicht.  
 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de onderzoekers Doke Lucassen 
(d.lucassen@dimence.nl) of Hanneke Schaap-Jonker (h.schaap@dimence.nl).  
 
Op de volgende bladzijde wordt uitleg gegeven over het invullen van de 
vragenlijst. 
 
(Als u toch niet kunt meedoen met het onderzoek, wilt u dan de niet-ingevulde 
vragenlijsten terugsturen?) 

 
© 2012 J. Schaap-Jonker/ Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing, Dimence  
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De meeste vragen in deze vragenlijst zijn meerkeuzevragen. Per regel kruist u 
één vakje aan. Hoe hoger het cijfer boven het vakje, des te beter past het 
antwoord bij u. 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een voorbeeld:   

1    2   3    4    5     

Ik ervaar dankbaarheid in relatie tot God . !   !   !   !   ! 
 

Als u dat niet zo ervaart, is deze uitspraak niet van toepassing op u. U kruist dan 
een 2 aan, of, als u echt helemaal nooit dankbaarheid ervaart naar God toe, een 
1. 
Bent u God wel dankbaar, dan klikt u een 4 aan, of een 5 als u heel veel 
dankbaarheid naar God toe ervaart. U gebruikt een 3 als de uitspraak voor een 
deel wel, maar voor een deel ook niet op u van toepassing is.  

 
 

Bij alle vragen gaat het om wat u zelf vindt. Er zijn geen foute antwoorden! 
 

Belangrijk: sla geen vragen over!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 = HELEMAAL NIET van toepassing 
2 = GROTENDEELS NIET van toepassing 
3 = DEELS WEL/ DEELS NIET van toepassing 
4 = GROTENDEELS van toepassing 
5 = HELEMAAL van toepassing 
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Hoe belangrijk is uw 
levensovertuiging of geloof voor u? 
Daarover gaan de eerste vragen.  
 
 

  
 1   2   3    4    5 

1. Ik zie mijzelf als gelovig. !   !   !   !   ! 
2. Mijn levensovertuiging of geloof is belangrijk voor mij.  !   !   !   !   ! 
3. Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn 

levensovertuiging of geloof een grote rol.  
!   !   !   !   ! 

4. Zonder mijn levensovertuiging of geloof zou ik niet 
kunnen leven. 

!   !   !   !   ! 

 
 
De volgende uitspraken gaan over 
God of het goddelijke. Geeft u aan 
in hoeverre deze uitspraken van 
toepassing zijn op wie God voor u is 
door bij iedere uitspraak één vakje 
aan te kruisen.  
 
Als dat beter bij u past, mag u bij de volgende vragen in plaats van God ook ‘het 
goddelijke’, ‘het hogere’ of uw eigen woord voor God lezen.  

   

5. God/ het goddelijike/ het hogere/ Allah… 1    2   3    4    5     
geeft mij troost  !   !   !   !   ! 
oefent macht uit !   !   !   !   ! 
bestraft  !   !   !   !   ! 
geeft mij kracht !   !   !   !   ! 
laat alles op z’n beloop !   !   !   !   ! 
  
heerst !   !   !   !   ! 
leidt mij !   !   !   !   ! 
laat de mens aan zichzelf over !   !   !   !   ! 
verrast mij !   !   !   !   ! 
is raadselachtig !   !   !   !   ! 
inspireert mij !   !   !   !   ! 
heeft alles te maken met die kant van 
het bestaan die ik niet begrijp 

!   !   !   !   ! 

  
 

1 = HELEMAAL NIET van toepassing 
2 = GROTENDEELS NIET van toepassing 
3 = DEELS WEL/ DEELS NIET van toepassing 
4 = GROTENDEELS van toepassing 
5 = HELEMAAL van toepassing 

1 = HELEMAAL NIET van toepassing 
2 = GROTENDEELS NIET van toepassing 
3 = DEELS WEL/ DEELS NIET van toepassing 
4 = GROTENDEELS van toepassing 
5 = HELEMAAL van toepassing 
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Als u aan God of het goddelijke denkt, hebt u misschien bepaalde gevoelens.  
Hieronder vindt u enkele gevoelens die mensen bij God of het goddelijke kunnen 
hebben.  
Zou u bij ieder gevoel willen noteren in hoeverre u dit gevoel ook hebt,  
ook als u misschien zou willen dat uw gevoelens naar God toe anders waren.  
Doet u dit door achter elk gevoel één kruisje te zetten.  
 
Als dat beter bij u past, mag u bij 
de volgende vragen in plaats van 
God ook ‘het goddelijke’, ‘het 
hogere’ of uw eigen woord voor God 
lezen.  

6.   Als ik aan God denk, voel ik…  

 1    2    3   4    5     
dankbaarheid !   !   !   !   ! 
nabijheid !   !   !   !   ! 
vertrouwen !   !   !   !   ! 
angst om afgewezen te worden !   !   !   !   ! 
respect !   !   !   !   ! 
  
teleurstelling !   !   !   !   ! 
geborgenheid !   !   !   !   ! 
liefde !   !   !   !   ! 
angst om niet goed genoeg te zijn !   !   !   !   ! 
verbondenheid !   !   !   !   ! 
  
twijfel !   !   !   !   ! 
boosheid !   !   !   !   ! 
onzekerheid !   !   !   !   ! 
schuld !   !   !   !   ! 
angst om gestraft te worden  !   !   !   !   ! 
  
ontevredenheid !   !   !   !   ! 
verlatenheid  !   !   !   !   ! 
hoop !   !   !   !   ! 
verbijstering !   !   !   !   ! 
ontzag !   !   !   !   ! 
verwondering !   !   !   !   ! 

 
 
Geeft u aan in hoeverre de volgende uitspraken op u van toepassing zijn.  
 

7.  Mijn levensovertuiging of geloof… 
 1 2 3 4 5 
geeft mij richtlijnen hoe ik moet leven ! ! ! ! ! 

helpt me om goed en kwaad te onderscheiden ! ! ! ! ! 

1 = HELEMAAL NIET van toepassing 
2 = GROTENDEELS NIET van toepassing 
3 = DEELS WEL/ DEELS NIET van toepassing 
4 = GROTENDEELS van toepassing 
5 = HELEMAAL van toepassing 
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8. Door mijn levensovertuiging of geloof 
 1 2 3 4 5 
kan ik mezelf de dingen die ik fout doe vergeven ! ! ! ! ! 
kan ik anderen vergeven ! ! ! ! ! 
      
Ik denk dat alles wat gebeurt een doel heeft ! ! ! ! ! 

Ik geloof in een leven na de dood ! ! ! ! ! 
 
 
 
 

9. Mijn levensovertuiging of 
geloof helpt mij, omdat 

 1 2 3 4 5 
ik een pastor kan bezoeken 
medegelovigen mij steunen 

! ! ! ! ! 
medegelovigen mij steunen  
 

! ! ! ! ! 
ik daardoor de zin van dingen zie.  
 

! ! ! ! ! 
ik door bidden en/of mediteren met mijn problemen kan 
omgaan  
 

! ! ! ! ! 
ik niet alleen ben door mijn relatie met God  
 

! ! ! ! ! 
ik daardoor betekenis kan geven aan mijn problemen ! ! ! ! ! 
ik me kan vasthouden aan rituelen (zoals bijvoorbeeld 
bidden) ! ! ! ! ! 

het me geborgenheid geeft ! ! ! ! ! 
 

10. Levensovertuiging of geloof is een negatieve factor in mijn leven, omdat… 
 1 2 3 4 5 
nederigheid, dienstbaarheid en zelfopoffering benadrukt 
worden. 

! ! ! ! ! 
schuld en schuldgevoelens benadrukt worden ! ! ! ! ! 
schaamte en gevoelens van schaamte benadrukt worden. ! ! ! ! ! 
het mij angstig maakt ! ! ! ! ! 
ik daardoor een negatieve kijk op het leven en op de 
toekomst heb ! ! ! ! ! 

mijn autonomie wordt aangetast.  ! ! ! ! ! 
ik mijn geloof ben kwijtgeraakt  ! ! ! ! ! 

 
 

11. Bent u godsdienstig opgevoed?  ! ja  ! nee 
#

#
12.  Naar de kerk, moskee of een levensbeschouwelijke bijeenkomst ga ik… (1 

vakje aankruisen) 
! eens per week of vaker   
! twee tot drie keer per maand    
! maandelijks  
! enkele malen per jaar    
! eens per jaar of minder     
 

1 = HELEMAAL NIET van toepassing 
2 = GROTENDEELS NIET van toepassing 
3 = DEELS WEL/ DEELS NIET van toepassing 
4 = GROTENDEELS van toepassing 
5 = HELEMAAL van toepassing 
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13.  Ik bid (of mediteer) … (1 vakje aankruisen) 

!  meermalen per dag 
!  dagelijks 
!  enkele malen per week 
!  eens per week 
! minder dan eens per week 
! nooit 

!
14. Tot welke godsdienstige (kerkelijke) of levensbeschouwelijke stroming 

behoort u (of voelt u zich sterk bij betrokken)? Wilt u de best passende 
aankruisen? 
! Geen  
! Christendom  

o Rooms Katholieke Kerk 
o Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
o Kerk met ‘gereformeerd’ in de naam 
o Evangelische, Pinkster- of Baptistengemeente  

! Islam 
! Jodendom 
! Humanistisch Verbond 
! New Age of verwante stroming 
! Anders, nl. ………………….. 

  
 
Wilt u ook de laatste vragen over uzelf nog invullen? 

15.  Ik ben   ! man   ! vrouw  

16.  Mijn leeftijd is  ….  jaar        

17.  Ik heb   ! geen partner ! wel een partner     ! geen 

partner meer 18.  De hoogste opleiding die ik heb afgerond of waar ik op dit moment mee 
bezig ben, is… (1 vakje aankruisen) 

! basisschool/ lagere school, VGLO 
! lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LEAO, huishoudschool, VMBO - 

basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) 
! MAVO/ (M)ULO/ VMBO - gemengde of theoretische leerweg 
! middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MTS/ MEAO) 
! HAVO, VWO, Lyceum, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS 
! hoger beroepsonderwijs (bijv. PABO, HTS) 
! wetenschappelijk onderwijs 

 
 
Dit is het einde van deze vragenlijst. 
Controleer of u alle vragen hebt ingevuld.  
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage	  2:	  Toestemmingsformulier	  

	  

Toestemmingsformulier.onderzoek.
Religie&en&levensovertuiging&bij&angst1&en&stemmingsklachten&

!
!!Ja,!ik!doe!mee!met!het!onderzoek!Geloof&en&levensovertuiging&bij&angst2&en&

stemmingsklachten.!Ik!weet!dat!!
3 mijn!deelname!anoniem!is!en!dat!mijn!gegevens!vertrouwelijk!behandeld!

zullen!worden!
3 ik!het!recht!heb!om!de!onderzoeksgegevens!in!te!zien!
3 ik!mijn!deelname!aan!het!onderzoek!op!elk!moment!kan!beëindigen!

!
!
Naam:!!! ! !………………………………………………………………….!

Geboortedatum:! …………………………………………………………………...!

Adres:!!! ! ………………………………………………………………….!

………………………………………………………………….!

Datum:! ! ……………………………………………………………………!

!

Handtekening:!! ……………………………………………………………………!

!

!!Ja,!ik!wil!de!vergoeding!van!10!euro!ontvangen!na!afloop!van!dit!onderzoek.!De!

voorwaarde!voor!de!vergoeding!is!dat!er!drie!ingevulde!lijsten!geretourneerd!worden.!

Eventuele!adreswijzigingen!kunt!aan!doorgeven!via!r.glas@dimencegroep.nl.!

!

IBAN:! ! ! ……………………………………………………………………..!

Tnv.:! ! ! ……………………………………………………………………..!
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Bijlage	  3:	  Brief	  Symptom	  Inventory	  (BSI)	  
	  

Hoeveel	  last	  had	  u	  van:	  

	   	   	   	   	   	   	  

1	   Zenuwachtigheid	  of	  beverigheid	   0	   1	   2	   3	   4	  

2	   Duizeligheid	  of	  moeite	  je	  evenwicht	  te	  bewaren	   0	   1	   2	   3	   4	  

3	   Het	  idee	  dat	  een	  ander	  je	  gedachten	  kan	  beïnvloeden	   0	   1	   2	   3	   4	  

4	   Het	  gevoel	  dat	  de	  meeste	  van	  je	  problemen	  aan	  anderen	  te	  wijten	  zijn	   0	   1	   2	   3	   4	  

5	   Moeite	  iets	  te	  onthouden	   0	   1	   2	   3	   4	  

6	   Je	  snel	  aan	  iets	  ergeren	   0	   1	   2	   3	   4	  

7	   Pijn	  op	  de	  borst	  of	  het	  hart	   0	   1	   2	   3	   4	  

8	   Angstig	  zijn	  op	  open	  pleinen	  of	  grote	  ruimten	   0	   1	   2	   3	   4	  

9	   Gedachten	  aan	  zelfmoord	   0	   1	   2	   3	   4	  

10	   Het	  gevoel	  dat	  de	  meeste	  mensen	  niet	  te	  vertrouwen	  zijn	   0	   1	   2	   3	   4	  

11	   Weinig	  eetlust	   0	   1	   2	   3	   4	  

12	   Zomaar	  plotseling	  bang	  worden	   0	   1	   2	   3	   4	  

13	   Woede-‐uitbarstingen	  die	  je	  niet	  kan	  beheersen	   0	   1	   2	   3	   4	  

14	   Je	  eenzaam	  voelen,	  zelfs	  als	  je	  in	  gezelschap	  bent	   0	   1	   2	   3	   4	  

15	   Je	  geblokkeerd	  voelen	  in	  het	  afkrijgen	  van	  dingen	   0	   1	   2	   3	   4	  

16	   Je	  eenzaam	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

17	   Je	  somber	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

18	   Geen	  interesse	  kunnen	  opbrengen	  voor	  dingen	   0	   1	   2	   3	   4	  

19	   Bang	  zijn	   0	   1	   2	   3	   4	  

20	   Gauw	  gekwetst	  of	  geraakt	  zijn	   0	   1	   2	   3	   4	  

21	   Het	  gevoel	  dat	  mensen	  onvriendelijk	  zijn	  en	  je	  niet	  mogen	   0	   1	   2	   3	   4	  

22	   Je	  tegenover	  anderen	  de	  mindere	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

23	   Misselijkheid	  of	  dat	  je	  maag	  van	  streek	  was	   0	   1	   2	   3	   4	  

24	   Het	  gevoel	  dat	  je	  in	  de	  gaten	  	  gehouden	  wordt	  of	  dat	  er	  over	  je	  gepraat	  

wordt	  achter	  je	  rug	  

0	   1	   2	   3	   4	  

25	   Moeite	  met	  in	  slaap	  vallen	   0	   1	   2	   3	   4	  

26	   Steeds	  maar	  alles	  wat	  je	  doet	  moeten	  controleren	   0	   1	   2	   3	   4	  

27	   Moeite	  met	  beslissingen	  nemen	   0	   1	   2	   3	   4	  

28	   Bang	  zijn	  om	  te	  reizen	  met	  bus,	  trein	  of	  tram	   0	   1	   2	   3	   4	  

29	   Benauwdheid,	  moeite	  met	  ademhalen	   0	   1	   2	   3	   4	  

30	   Opvliegers	  of	  koude	  rillingen	   0	   1	   2	   3	   4	  

31	   Bepaalde	  dingen,	  plaatsen	  of	  activiteiten	  vermijden	  omdat	  je	  er	  

angstig	  van	  wordt	  

0	   1	   2	   3	   4	  

32	   Helemaal	  van	  je	  apropos	  zijn	  (de	  draad	  van	  je	  gedachten	  kwijt	  raken)	   0	   1	   2	   3	   4	  

33	   Gevoelloosheid	  of	  tintelingen	  in	  bepaalde	  lichaamsdelen	   0	   1	   2	   3	   4	  
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34	   Het	  idee	  dat	  je	  zondig	  bent	  en	  gestraft	  moet	  worden	   0	   1	   2	   3	   4	  

35	   Je	  hopeloos	  voelen	  over	  de	  toekomst	   0	   1	   2	   3	   4	  

36	   Concentratie	  problemen	   0	   1	   2	   3	   4	  

37	   Je	  slap	  of	  zwak	  voelen	  ergens	  in	  je	  lichaam	   0	   1	   2	   3	   4	  

38	   Je	  gespannen	  en	  opgefokt	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

39	   Gedachten	  aan	  sterven	  of	  aan	  de	  dood	   0	   1	   2	   3	   4	  

40	   De	  aandrang	  hebben	  iemand	  te	  slaan,	  te	  verwonden	  of	  pijn	  te	  doen	   0	   1	   2	   3	   4	  

41	   De	  aandrang	  hebben	  om	  met	  dingen	  te	  gooien	  of	  ze	  stuk	  te	  slaan	   0	   1	   2	   3	   4	  

42	   Je	  erg	  verlegen	  voelen	  in	  gezelschap	   0	   1	   2	   3	   4	  

43	   Je	  niet	  op	  je	  gemak	  voelen	  in	  menigten	   0	   1	   2	   3	   4	  

44	   Je	  met	  niemand	  nauw	  verbonden	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

45	   Aanvallen	  van	  angst	  of	  paniek	   0	   1	   2	   3	   4	  

46	   Snel	  ruzie	  krijgen	   0	   1	   2	   3	   4	  

47	   Je	  nerveus	  voelen	  als	  je	  alleen	  en	  verlaten	  bent	   0	   1	   2	   3	   4	  

48	   Het	  gevoel	  dat	  anderen	  je	  prestaties	  niet	  voldoende	  onderkennen	   0	   1	   2	   3	   4	  

49	   Je	  zo	  rusteloos	  voelen	  dat	  je	  niet	  stil	  kan	  blijven	  zitten	   0	   1	   2	   3	   4	  

50	   Het	  gevoel	  dat	  je	  niets	  waard	  bent	   0	   1	   2	   3	   4	  

51	   Het	  gevoel	  dat	  anderen	  misbruik	  van	  je	  maken	  als	  je	  niet	  oppast	   0	   1	   2	   3	   4	  

52	   Je	  schuldig	  voelen	   0	   1	   2	   3	   4	  

53	   De	  gedachte	  dat	  je	  psychisch	  wat	  mankeert	   0	   1	   2	   3	   4	  

	   	   	   	   	   	   	  

Heeft	  u	  geen	  vragen	  overgeslagen?	  

Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  medewerking	  

	  
	  

	  


