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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Mania and meaning.
A mixed methods study into religious experiences in people with bipolar disorder:
Occurrence and significance
Eva Ouwehand
1) De bipolaire stoornis kan leiden tot verhoogde religiositeit, waarbij vooral religieuze
ervaringen die samenhangen met de manie een belangrijke rol spelen.
2) De stelling dat het altijd mogelijk is om een strikt onderscheid te maken tussen
pathologische verschijnselen zoals religieuze hallucinaties en wanen en andere religieuze
ervaringen moet op wetenschappelijke gronden verworpen worden.
3) Zinvolle communicatie over religieuze ervaringen die samenhangen met de bipolaire
stoornis vereist zowel psychiatrische als religieuze expertise. De Scylla van het niet
onderkennen van pathologie in deze ervaringen door religieuze en spirituele gemeenschappen
én de Charybdis van het reduceren van religieuze ervaringen tot uitsluitend pathologie in de
psychiatrie moeten beide vermeden worden.
4) Mensen met een bipolaire stoornis blijken tegengestelde verklaringsmodellen te
vervlechten in de reflectie op hun religieuze ervaringen. Dit ‘natuurlijke’ afwegingsproces als
mensen stabiel zijn kan in psycho-educatie, psychotherapie en geestelijke begeleiding veel
meer benut worden bij het helpen vinden van een evenwichtige omgang met deze ervaringen.
5) De nadruk op het terugdringen van symptomen van de bipolaire stoornis in de standaard
psychiatrische behandeling zonder op de beleving van patiënten in te gaan, kan op gespannen
voet staan met de behoefte van patiënten om ziekte-ervaringen te integreren in hun
levensverhaal.
6) Reductie van het begrip ‘bezetenheid’ van de man die zich ‘Legioen’ noemt in Lukas 8 tot
een psychiatrische stoornis doet geen recht aan de theologische reikwijdte van het verhaal.
7) De term ‘algemene geestelijke verzorging’ is een typisch Nederlandse term die neutraliteit
ten aanzien van levensbeschouwingen probeert te verbinden met de geestelijke dimensie van
het menselijk bestaan. Deze dimensie is echter per definitie niet neutraal.
8) Het tekort aan psychiaters is omgekeerd evenredig aan het aantal maatschappelijke
problemen dat de psychiatrie geacht wordt op te lossen.
9) Dirk de Wachter is eigenlijk een geestelijk verzorger, vermomd als psychiater.

