
De kracht van spiritualiteit   -najaarsbijeenkomst VMDB Noord-Holland-

De eerste spreker is Dr. P.F.J. (Raphaël) Schulte, psychiater bij het 
Behandelcentrum voor bipolaire stoornissen en A-opleider GGZ Noord Holland 
Noord. 

Bij het voorstellen vertelde Schulte dat hij zelf ook een bipolaire stoornis heeft. 
Naast medicijnen heeft hij theologie gestudeerd en is hij belijdend Lutheraan. In 
de psychiatrie besefte hij al snel dat er lijden is waarvoor geen directe verlichting 
kan worden geboden. Door zijn bagage is het juist Schulte die bij mensen met 
een bipolaire stoornis een gevoeligheid voor spiritualiteit ontdekt.

Schulte onderstreept dat zingeving en/of spiritualiteit direct samenhangt met 
herstel. In de psychiatrie is spiritualiteit helaas een beetje een ondergeschoven 
kindje. Schulte ziet zichzelf verantwoordelijk voor de psychiatrische kant maar 
voor de spirituele of religieuze kant schakelt hij graag de hulp in van een 
geestelijk begeleider. De geestelijk leidsvrouw met wie hij vaak samenwerkt is 
Jeanne Kruijff. Zij is de volgende spreekster.

Kruijff heeft in haar jonge jaren ook een psychose en depressies gehad. Zij leerde
donkere en gevaarlijke krachten kennen. En ze ontdekte krachten die bijdragen 
aan eenheid met de ziel. De begeleiding van een Trappist is van grote betekenis 
voor haar geweest. Hij heeft haar de werkkracht van een geestelijk begeleider 
geleerd. 

 Jeanne Kruijff heeft Maria Moison-Smolenaars begeleid bij haar innerlijke 
zoektocht. Maria vertelde vervolgens op beeldende wijze wat spiritualiteit heeft 
betekend bij haar herstel. 

Maria is katholiek opgevoed. Haar depressies en psychoses ervoer ze als een 
soort straf van God. In haar psychosen zaten geloofsaspecten zoals hemel en hel.
Waarom mag ik niet gelukkig zijn, vroeg zij zich af.  Als God me niet helpt dan 
ben ik blijkbaar niets waard. Dit besprak ze met Raphaël Schulte en hij verwees 
haar naar Jeanne Kruijff. Niet omdat Schulte de vragen onbelangrijk vindt, 
integendeel, juist omdat hij ze zo op waarde schat vindt hij dat iemand met 
specifieke expertise beter mee kan kijken dan hijzelf. Tijdens haar gesprekken 
met Jeanne vertelde Maria ondermeer over haar spirituele gids. Deze gids heeft 
zij om hulp gevraagd waardoor er een positieve groei is ontstaan in haar beleving
tussen het aardse en de paradijselijke wereld. Deze groei heeft bijgedragen aan 
haar herstelproces. Jeanne zei dat dit als een gave kan worden beschouwd. Als je 
er met de juiste persoon over praat kan er rust komen en dat is wat Maria ook 
heeft ervaren. 

Tijdens de groepsgesprekken na de pauze kwam de kracht van synchroniciteit 
aan de orde.
Synchroniciteit is een bijzonder verschijnsel dat veel mensen kennen. Er gebeurt 
iets waarvan je denkt "dit kan geen toeval zijn". Het lijkt een soort 
richtingaanwijzer, misschien zelfs de hand van God. De kunst is om er niet in 
door te schieten want dan zou je jezelf erin kunnen verliezen.



In de psychiatrie wordt dit fenomeen een ‘betrekkingswaan’ genoemd en jammer
genoeg te weinig gezien als een kracht. 

Meer dan veertig bezoekers hebben met elkaar een bijzondere middag gehad, los
van elk taboe rondom bipolair en spiritualiteit. Zo’n samenzijn gun je iedereen!
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