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Blok 1

• Relevantie van Godsrepresentaties in de GGZ

• Inzicht in relationele moeite (theorie)

• Onderzoek met de ATGR



Relevantie Godsrepresentaties in GGZ
Negatieve houding bij psychiaters/hulpverleners t.a.v. religie

Uitkomsten van heel veel onderzoek naar religiositeit/spiritualiteit (R/S):

• Positief verband met welbevinden 

• Negatief verband met psychische klachten

Relatie religiositeit – welbevinden/klachten: minder eenduidig bij psychiatrische problematiek:

• Potentiële steun geblokkeerd?

• Extra stress (religious struggle)?

Position Statement WPA:

• Elke psychiater hoort in diagnostiek en behandeling hier aandacht aan te geven

• (Nog) meer (klinisch) onderzoek nodig



Relevantie Godsrepresentaties in GGZ

Godsrepresentaties (hoe God door persoon gezien en ervaren wordt): 

• belangrijke factor in relatie tussen religie en welbevinden en psychische 
klachten 

• voor mensen die in een persoonlijke relatie met God geloven 



Relatie Godsrepresentaties –
psychisch functioneren
Kern van persoonlijkheidsstoornissen en ook van veel andere psychische 
problematiek:

• Relationeel functioneren; beelden van het zelf en van anderen

• Problemen daarin werken ook door in ervaren relatie met God



Inzicht in relationele moeite 

Objectrelatietheorie & Gehechtheidstheorie:

• Relationele vermogens ontwikkelen zich in vroege kinderjaren, op basis 
van omgang met belangrijkste verzorgers

• Die vermogens kunnen daar ook stagneren en tot min of meer structurele 
moeite leiden



Inzicht in relationele moeite 

Structurele moeite volgens Objectrelatietheorie:

• Moeite met integreren positieve en negatieve aspecten van zelf en anderen

• Kwetsbaar/breekbaar, instabiel zelf, dat met heel veel psychische energie probeert 
stabiliteit te vinden en daarbij de werkelijkheid steeds vertekent

• Eigen angsten worden geprojecteerd op anderen/een boze wereld, die als boosaardig 
en afwijzend wordt(en) beleefd

• Woede over deze afwijzing/verlating



Inzicht in relationele moeite 
• Gehechtheidstheorie:

• Bij gevaar: Verwachtingen over beschikbaarheid van belangrijke anderen (Safe Haven)

• Bij geen gevaar: Exploratie (Secure Base)

• Gehechtheidsstijlen:

• Veilig

• Onveilig

• Angstig-gepreoccupeerd

• Gereserveerd-vermijdend

• Angstig-vermijdend

• Interne werkmodellen van gehechtheid: 

• narratieve structuur

• in impliciet geheugen

Inmiddels veel evidence dat deze interne werkmodellen op diep niveau in onze 
biologie/neurologie verankerd zijn



Hoe te onderzoeken?

• Er wordt getwijfeld aan de waarde van zelfrapportage-instrumenten

• Godsrepresentaties: impliciet

• Sociale-wenselijkheids en doctrine-effecten

• Problemen met zelfinzicht bij persoonlijkheidsproblematiek

• Dringende oproep tot ontwikkelen/inzetten impliciet instrument



Hoe te onderzoeken?

Apperceptie Test Gods Representaties (ATGR); 

• 15 platen; sluit aan bij narratieve structuur van werkmodellen

• Impliciet: verhalen bedenken over hoe God met anderen omgaat

• afgenomen bij:

o 74 christelijke patiënten in behandeling voor pp 

o 71 christelijke niet-patiënten 



Afname ATGR
Ik laat je nu een aantal platen zien van situaties 
waarin mensen bezig zijn met hun relatie met God 
en/of waarin God bezig is met deze mensen.

• Wil je over deze situaties een verhaaltje 
verzinnen? 

• En wil je in dat verhaaltje duidelijk maken:
o Wat er speelt in deze situatie?

o Wat er aan de situatie is voorafgegaan?

o Hoe het afloopt?

• Wil je daarbij van de mensen én van God 
aangeven:

o Wat ze denken en voelen in deze situatie?

o wat ze doen en waarom?



Blok 2

• Resultaten:

o 5 schalen van de ATGR

o Relaties ATGR met klachten en persoonlijkheid

o Veranderingen in Godsrepresentaties na behandeling

• Conclusies

• Dilemma’s/implicaties



Schalen van de ATGR





Schalen van de ATGR
1. Complexiteit van de 
representatie van God

 

1 2 3 4 5 
Gebrekkige 
differentiatie 
tussen 
gedachten/ 
gevoelens van 
karakter en van 
God 

Gebrekkig 
begrip van God: 
vage, verwarde, 
onsamen-
hangende, 
wisselende of 
ongeïnte-
greerde 
representaties 

Oppervlakkig 
begrip: 
Eéndimensio-
nale, globale 
beschrijvingen 
van Gods eigen-
schappen, 
gedachten of 
gevoelens 

Onderkenning 
van Gods 
complexiteit: 
Gedetailleerde 
beschrijvingen, 
gedifferen-
tieerd, ambigu. 
Stabiliteit van 
Gods eigen-
schappen over 
tijd/situaties. 

Onderkenning 
van 
complexiteit/ 
ambiguïteit; 
deze wordt 
gerelateerd aan 
algemene 
eigenschappen 
van God 



 

1 2 3 4 5 
Representaties 
van God zijn 
kwaadaardig, 
veroorzaken 
enorme stress 
of 
hulpeloosheid 
 

Representaties 
van God als 
vijandig of niet-
betrokken, of 
defensief-
positief 

Relatie met God 
met 
overwegend 
negatieve 
gevoelens 

Relatie met God 
is affectief 
neutraal of 
wordt 
gekenmerkt 
door gemengde 
gevoelens 

Relatie met God 
wordt 
gekenmerkt 
door 
overwegend 
positieve 
gevoelens 

Schalen van de ATGR
2. Gevoelstoon van de 
representatie van God



Schalen van de ATGR
3. Emotionele 

investering in de relatie 
met God

 

1 2 3 4 5 

Geen relatie 
met God of een 
egocentrische, 
puur en alleen 
voor de eigen 
behoeften-
bevrediging 

Oppervlakkige 
relatie, mogelijk 
duurzaam, 
maar eigen 
behoeften-
bevrediging 
staat voorop 
 
 

Conventionele 
relatie met God 
met enige 
emotionele 
investering. 
Ingegeven door 
de wens door 
God geaccep-
teerd te worden 
en het hem 
naar de zin te 
maken 

Toegewijde 
relatie met God, 
emotionele 
investering die 
gebaseerd is op 
principes, 
innerlijke 
overtuigingen 

Diepe, 
toegewijde 
relatie met God 
om de relatie 
zelf. Bewustzijn 
van 
wederkerigheid. 



Schalen van de ATGR
4. Visie op handelen 

van God

 

1 2 3 4 5 

God heeft geen 
invloed op 
situaties of op 
de reacties van 
het karakter. 

God heeft 
invloed op 
situaties, en/of 
er is sprake van 
gedeelde 
goddelijke en 
persoonlijke 
invloed op de 
reacties van het 
karakter.  
Er wordt geen 
verklaring 
gegeven voor 
Gods handelen.  

God heeft 
invloed op 
situaties, en/of 
er is sprake van 
gedeelde 
goddelijke en 
persoonlijke 
invloed op de 
reacties van het 
karakter, en er 
worden 
algemene 
verklaringen 
gegeven voor 
zijn handelen. 
 

God heeft 
invloed op 
situaties, en/of 
er is sprake van 
gedeelde 
goddelijke en 
persoonlijke 
invloed op de 
reacties van het 
karakter, en er 
worden 
specifieke 
verklaringen 
gegeven voor 
zijn handelen. 
 

God heeft 
doorslaggeven-
de invloed op 
de reacties van 
het karakter, en 
er wordt een 
specifieke 
verklaring 
gegeven voor 
zijn handelen. 
 



Schalen van de 
ATGR

5. Gehechtheid 
aan God 

1 2 3 

Bij dreiging/ 
gevaar: 
 
(God als veilige 
haven) 

Al dan niet 
steun van God 
gevraagd, maar 
niet ontvangen 
 

Al dan niet 
steun van God 
gevraagd, wel 
ontvangen maar 
niet als zodanig 
ervaren 
 

Al dan niet 
steun van God 
gevraagd, wel 
ontvangen en 
ook ervaren als 
Gods hulp 

Bij geen gevaar: 
 
(God als veilige 
basis) 

Geen besef van 
Gods positieve 
aanwezigheid, 
steun of leiding 

Besef van Gods 
aanwezigheid, 
maar dit 
beïnvloedt het 
karakter niet 

Het karakter 
ervaart de 
aanwezigheid, 
steun en/of 
leiding van God 
die helpt om 
met de situatie 
om te gaan 

 



Resultaten: Relaties ATGR 
met klachten en persoonlijkheid



PSYCHOLOGISCHE STRESS OBJECTRELATIONEEL FUNCTIONEREN PERSOONLIJKHEIDSFUNCTIONEREN

IMPLICIETE 

GODSREPRESENTATIES

IMPL

(OQ-45 beh. & GAF) 

EXPL

(OQ-45.)

IMPL 

(TAT/SCORS)

EXPL 

(BORI)

EXPL

(SIPP)

COMPLEXITEIT

• GAF-schaal • OQ-Totaal • COMPLEXITEIT

• EMOTIONELE 

INVESTERING

• ONVEILIGE 

GEHECHTHEID

• SOCIALE 

INADEQUATIE

• FACETSCHAAL ZINGEVING

GEVOELSTOON

• OQ-totaal • EMOTIONELE 

INVESTERING

• ONVEILIGE 

GEHECHTHEID

• Totaalschaal

• IDENTITEITSINTEGRATIE

• ZELFCONTROLE

• VERANTWOORDELIJKHEID

EMOTIONELE 

INVESTERING

• OQ-totaal • COMPLEXITEIT • VERVREEMDING

• EGOCENTRICITEIT

• Totaalschaal

• RELATIONELE CAPACITEITEN

• VERANTWOORDELIJKHEID

VISIE OP HANDELEN 

VAN GOD

• GAF-schaal • OQ-totaal • COMPLEXITEIT

• EMOTIONELE 

INVESTERING

• Totaalschaal • ZELFCONTROLE

GEHECHTHEID AAN GOD

• Interpersoonlijke 

relaties

• OQ-totaal • COMPLEXITEIT

• EMOTIONELE 

INVESTERING

• INZICHT IN 

SOCIALE 

CAUSALITEIT

• ZELFCONTROLE

• IDENTITEITSINTEGRATIE

88%



 PSYCHOLOGISCHE STRESS 
 

OBJECTRELATIONEEL FUNCTIONEREN PERSOONLIJKHEIDSFUNCTIONEREN 

EXPLICIETE 
GODSREPRESENTATIES 

IMPL  EXPL IMPL  EXPL  EXPL  

 
POSITIEVE GEVOELENS 

 
 
 

• OQ-totaal  • EMOTIONELE 
INVESTERING 

 • IDENTITEITSINTEGRATIE 

 
ANGST 

 

 • OQ-totaal • COMPLEXITEIT • VERVREEMDING 

• SOCIALE 
INADEQUATIE 

• Totaal-schaal 

• IDENTITEITSINTEGRATIE 

• RELATIES 

 
BOOSHEID 

 
 
 

 • EMOTIONELE 
INVESTERING 

  

 
ONDERSTEUNEND 

HANDELEN 
 
 

• INTERPERSOONLIJKE 
RELATIES 

• OQ-totaal • EMOTIONELE 
INVESTERING 

• INZICHT IN 
SOCIALE 
CAUSALITEIT 

  

 
HEERSEND/STRAFFEND 

HANDELEN 

• INTERPERSOONLIJKE 
RELATIES 

 

    

 
PASSIVITEIT 

 
 

• INTERPERSOONLIJKE 
RELATIES 

 

 • EMOTIONELE 
INVESTERING 

 

  

ANGSTIGE 
GEHECHTHEID 

 
 
 

 • OQ-totaal   • IDENTITEITSINTEGRATIE 

VERMIJDENDE 
GEHECHTHEID 

• OQ-totaal • OQ-totaal • EMOTIONELE 
INVESTERING 

Totaal-schaal 
Vervreemding  

• IDENTITEITSINTEGRATIE 

VGB

AGI

53%



Veranderingen na behandeling

Van de 37 patiënten waarbij aan begin en eind metingen 
zijn gedaan:

Significante verbeteringen:

• Impliciet: Psychologische stress

• Expliciet: 

o Psychologische stress

o Gevoelstoon verteller ATGR

o Angstige gehechtheid aan God (AGI) 

Géén significante verbeteringen:

• Impliciet: Godsbeeldmetingen (ATGR)

• Expliciet:

o Godsbeeldmetingen (VGB)

o Vermijdende gehechtheid aan God (AGI)

o Objectrelationeel functioneren (BORI)

Veranderingen (OQ) aantal percentage

Hersteld 3 8%

Verbeterd 7 19%

Niet veranderd 19 51%

Onzeker 5 14%

Verslechterd 3 8%



Veranderingen na behandeling

Veranderingen in impliciete 
Godsrepresentaties

Veranderingen in 
psychologische stress

Veranderingen in expliciete 
Godsrepresentaties

Veranderingen in expliciet 
objectrelationeel
functioneren



Conclusies/implicaties voor diagnostiek en 
behandeling
• De overeenstemming tussen impliciete en expliciete Godsrepresentaties in de klinische groep is niet gelijk te 

stellen met (gezonde) integratie.

• Expliciete Godsrepresentaties worden in de klinische groep veel sterker dan in de niet-klinische groep bepaald 

door impliciete, affectief negatief geladen Godsrepresentaties.  

• Waarbij het niet (goed) meer lukt om deze expliciete negatieve Godsrepresentaties te relativeren: 

• door met gezond psychologisch inzicht,

• of door het vasthouden aan expliciete overtuigingen

• toch erop te vertrouwen dat God liefdevol is en wil helpen. 

• Mentaliseren over relatie met God schiet tekort



Conclusies/implicaties voor diagnostiek en 
behandeling
• Voldoende aanwijzingen voor goede betrouwbaarheid en validiteit van ATGR om 

deze in te zetten voor diagnostiek van Godsrepresentaties bij patiënten met 
persoonlijkheidsproblematiek

• Meerwaarde t.o.v. zelfrapportage: 

o schalen in klinische groep sterker gerelateerd aan impliciet en expliciete stress, 
object-relationeel en persoonlijkheidsfunctioneren

• Kwantitatieve analyses onderbouwen de betekenis van het kwalitatieve materiaal: 

o veel rijkere betekenissen -> meer inzicht



Conclusies/implicaties voor diagnostiek en 
behandeling

• Tegenvallende behandelresultaten

• Godsrepresentaties (zowel expliciet als impliciet) amper veranderd

• Gerichter werken aan Godsrepresentaties? 



Dilemma’s

• Interventies gericht op:

• Reflectie op (vertekeningen in) eigen Godsrepresentatie

➢ Wat als de eigen doctrine representaties van een strenge/straffende God sterk 
ondersteund?

• Corrigerende emotionele ervaringen

➢ Moeilijk te ‘organiseren’

➢ Gevaar van instrumentaliteit



Bredere implicaties

Pastoraal:

• Te cognitieve insteek, te gauw uitdagen ‘juistheid’ Godsrepresentaties: contraproductief



Theologisch

“Een oprecht (waar) geloof is:

niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn Woord 
geopenbaard heeft, 

maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet 
alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door 
God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus’ verdienste.”

(Heidelbergse Catechismus, antwoord 21)



Link naar dissertatie

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3142396

