
In contrast 

Twee mensen, twee visies & het raakpunt dat hen verbindt 

 

 

Hoe genees je de geest? 
Een psychiater ontmoet een sjamaan 
 

Heel wat mensen om ons heen lijden aan depressies, manisch-depressiviteit, 

psychoses... Vaak denken we bij geestesaandoeningen meteen aan pillen en 

psychiatrie – om de symptomen onder controle te houden. Toch kun je ook kiezen 

voor een begeleide zoektocht naar diepere oorzaken – zonder medicatie. Welke 

begeleiding is aangeraden? We vroegen Christ Olyslaegers, sjamaan, en Jean-

Marie Decuypere, psychiater, samen rond de tafel… 

 

Tekst: Lien Van Laere – gepubliceerd in Change, jaargang 2, nr. 4, winter 2011 

 

 

Jullie werken als psychiater en sjamaan. Hebben jullie ook voeling met elkaars 

terrein?  

Jean-Marie, psychiater: “Ja. Ik heb al decennialang contacten met spirituele 

hulpverleners, ook in het alternatieve circuit, en ik schreef artikelen over het raakvlak 

tussen psychologie en spiritualiteit. Ik ben ook medeoprichter van de Vereniging voor 

Transpersoonlijke Psychiatrie, een stroming binnen de psychiatrie die zich inzet voor 

onderzoek en integratie van de spirituele dimensie in de mens.” 

Christ, sjamaan: “Ik werk als psychoanalist en ben sjamaan, maar heb ook psychiatrie 

gestudeerd. Van daaruit heb ik verder gezocht naar antwoorden op vragen als: ‘hoe 

verhouden geest en energie zich tot elkaar’, ‘wat zijn de grenzen’ en ‘hoe kunnen we die 

overstijgen’. Vanuit die zoektocht heb ik A Queeste of Energy opgericht.”  

 

Hoe kijken jullie naar geestesziekten? 

Jean-Marie: “Als psychiater kijk je naar de patiënt met de vraag hoe je ervoor kunt 

zorgen dat hij zo snel mogelijk beter wordt. Niet simpel, want vaak is er sprake van grote 

angst, verwarring en/of paranoïde waanbeelden, waardoor het een hele klus is om tot 

een werkrelatie te komen. In de psychiatrie zijn we er voorstander van om ernstige 

ziektebeelden eerst met medicijnen te behandelen om het lijden van die mensen zo snel 

mogelijk te verlichten. Volgens schattingen overlijdt zo’n tien procent van wie de 

diagnose schizofrenie krijgt, binnen de tien jaar aan zelfmoord. Toch zeer straffe cijfers. 

Vandaar het belang van vroegtijdige detectie en interventie bij psychose.”  

Christ: “Als sjamaan wil je de mens begeleiden in de waarnemingen die hij in de 

psychose heeft. Je gaat op holistische manier samen de weg van de psychose door, om 

samen bij de oorsprong van de aandoening te komen. Daarbij gebruik je alles wat nodig 

en voorhanden is om het lichaam te deblokkeren, het evenwicht te herstellen en de 

vibratie te verhogen. Van de basis tot de top – van het lichamelijke tot het spirituele – 

wordt bekeken waar onevenwicht heerst en hoe dat geheeld kan worden. De persoon 

wordt 24 op 24 uur van zeer dichtbij gevolgd. In het Westen is dat niet evident, omdat 

we de middelen en kennis missen om het groot aantal patiënten zo intensief te 

behandelen. Het zuivere sjamanisme komt hier dan ook niet voor.” 

 



Hoe ziet zo’n sjamanistische behandeling er concreet uit? 

Christ: “Elke heling is uniek. Bij een psychose proberen we eerst de energiestromen te 

deblokkeren, door bijvoorbeeld met acupressuur de nieren te stimuleren, zodat de 

sappen en gifstoffen in het lichaam weer kunnen doorstromen. En we kijken naar de 

resonantie. Alles is energie en trilling. Is die trilling zo verstoord dat ook het brein 

verstoord raakt, dan kunnen we veel doen via klank en resonantie.  

Er zijn twee soorten psychoses: die met een fysische oorzaak en die met een oorzaak in 

externe omstandigheden van karmische, embryonale, spirituele en/of emotionele aard. 

Mensen dragen vaak zoveel bagage met zich mee, dus daarnaar luisteren en echt 

aanwezig zijn bij die verhalen is een eerste vereiste. Dat betekent ook dat je niet 

oordeelt of iets ‘kan’ of niet. Als iemand een hond ziet die ik niet zie, ga ik ervan uit dat 

er in de ervaringswereld waar die persoon is, echt een hond is, omdat een sjamaan zich 

ervan bewust is dat er tussenwerelden zijn. Maar ook het biologische krijgt de nodige 

aandacht. Een Siberisch sjamaan zal geen pillen gebruiken, maar hij zal wel heel bewust 

tekorten aanvullen en behandelen met lokale medicinale kruiden. Wij zien liever niet dat 

een persoon zijn eigen evolutie in de psychose niet meer bewust kan beleven, omdat hij 

door medicatie te apathisch is geworden. Maar ook hier hebben we in het Westen soms 

geen andere mogelijkheid.”  

 

Jean-Marie, wat roept dit bij jou op? 

Jean-Marie:  “Toegewijde en intensieve zorg, daar kan niemand tegen zijn. Ik herken in 

dit verhaal nuttige en boeiende aspecten. Toch is een alternatieve psychosebehandeling 

volgens mij een heikele zaak. Als een angstige, verwarde patiënt denkt dat hij beïnvloed 

wordt door onbekende machten en krachten, sta ik er huiverig tegenover om hem in een 

sjamanistische context te laten brengen die net suggereert dat er een ongewone invloed 

kan uitgeoefend worden op de geest. Zeker in het Westen, waar het sjamanisme geen 

deel uitmaakt van onze leefwereld en concepten. Misschien gebeurt dat niet bij jou, 

Christ, maar er zijn wel voorbeelden van mensen die zich na een bezoek bij een sjamaan 

‘behekst’ voelen en zo van de regen in de drop zijn gekomen. Strikt gezien heb je hier 

volgens mij veel kans om bij een would-be sjamaan terecht te komen die ver weg staat 

van het oorspronkelijke Siberische sjamanisme, maar ook onder die zogenaamd ‘echte 

sjamanen’ zitten er vreemde jongens. Ik hoop dan ook dat mensen hun huiswerk doen 

voor ze zomaar iemand hun diepste emotionele en spirituele gezondheid 

toevertrouwen. Laten we ons bij het behandelen van psychotische patiënten beperken 

tot wat bewezen werkzaam is. En dan kom ik bij medicatie uit. De laatste generatie 

neuroleptica hebben veel minder bijwerkingen en laten mensen ook toe om weer 

adequaat en zelfs klachtenvrij te functioneren. Het is wat achterhaald om te denken dat 

de psychiatrie een systeem is dat geen respect voor je heeft en je volstopt met pillen 

waarvan je compleet out bent.”  

 

Hoe zie jij dat, Christ? 

Christ: “Er zijn inderdaad heel wat would-be sjamanen. Ook ik hou mijn hart vast als 

mensen in het wilde weg energieën gaan vrijmaken of deblokkeren. Als daarbij stukken 

uit het schaduwbewustzijn naar voren komen die ze niet aankunnen, bestaat de kans dat 

ze recht een psychose induiken. Iemand spiritueel begeleiden als we daar de kennis en 

kunde niet voor hebben, kan ronduit gevaarlijk zijn. Sjamanisme is niet iets wat je even 

aanleert, maar wat je bent. Je leeft alleen naar zuiverheid, schoonheid, waarheid en 

kracht. Een bekwaam sjamaan zal ook nooit bewust iemands geest beïnvloeden. De 

genezing gebeurt op basis van wat een patiënt vanuit zijn eigen brein aangereikt krijgt.    



En wat de psychiatrische en medische wereld betreft: ja, die zijn gelukkig al sterk 

geëvolueerd. Mensen kunnen met de huidige medicatie helderder blijven waarnemen en 

er komt al meer ruimte voor creatieve therapie. Dat lijkt me ook nodig om de diepere 

oorzaak van een geestesprobleem aan te pakken. Want ik zie nog vaak mensen met  

lichtere depressies die alleen maar medicijnen nemen, terwijl een goede 

psychotherapeutische begeleiding meer zou helpen – en daar heb je geen Siberische 

sjamaan voor nodig. Ik zal nog altijd bekijken of afbouw van medicatie mogelijk is, maar 

houd daarbij sowieso rekening met de effectieve noden van die persoon. En ik werk 

nauw samen met een psychiater die alles opvolgt.”  

Jean-Marie: “Dat is inderdaad belangrijk. Ik ontken niet dat er psychiaters zijn met een 

blinde vlek voor de spirituele mens. Maar er zijn minstens evenveel spirituele 

therapeuten die een blinde vlek hebben voor de biologische mens en ten onrechte 

aannemen dat elke psychose een mooi transformatieproces is naar een hoger niveau van 

functioneren. Sjamanistische crisissen die met een korte psychotische episode gepaard 

gaan, als overgangsfase naar een beter niveau van functioneren met meer spirituele 

vaardigheden, bestaan. Maar het aantal van dat soort transformatiepsychoses is 

bijzonder klein in vergelijking met het aantal ‘gewone’ psychoses.” 

Christ: “Het zijn inderdaad uitzonderingen. En er is een zeer duidelijk verschil tussen 

iemand die zo’n transpersoonlijke, spirituele of sjamaanse crisis (ook wel spiritual 

emergency genoemd) doormaakt en iemand die psychotisch ziek is. Wie de 

‘sjamanendood’ sterft, laat het besef van het ego los. Dat is een diepe identiteitscrisis die 

vaak ook tot in het fysieke doorwerkt en met heel wat ‘paranoïde’ beelden gepaard gaat.  

Op menselijk niveau is dat proces van sterven en weer geboren worden een hel. Maar 

tegelijk is het een natuurlijk transformatieproces en analyseert de persoon zijn proces 

en het hele bestaan met een ongelooflijke helderheid. Iemand die dat niet kan, hoort 

voor mij onder de noemer psychisch zieke. Wie door zo’n spiritual emergency gaat, moet 

ook continu zeer bewust en juist opgevolgd en begeleid worden. Want het brein moet 

zeer veel aankunnen. Als je met je geest verder wil gaan, moet je fatsoenlijk in de grond 

geworteld zijn en fysiek in evenwicht zijn. We gaan dus ook werken aan de juiste 

voeding, bouwstoffen en beweging.”  

 

Is het omgekeerd belangrijk dat psychiaters meer gaan openstaan voor het 

spirituele aspect? 

Jean-Marie: “Dat denk ik wel. Respect voor de leefwereld van je patiënten, inclusief hun 

religieuze en spirituele visie, is heel belangrijk. Zelfs een puur theoretisch venster op die 

wereld kan al een groot verschil maken. Krijg je een zwaar depressieve en suïcidale 

patiënt die zegt: ‘Ik zit er niet mee in om te sterven, want ik geloof in reïncarnatie’, dan 

helpt het als je diezelfde literatuur gelezen hebt. Dan weet je dat zelfmoord daarin zeker 

niet wordt aangemoedigd en dat kun je de patiënt ook zelf laten vertellen. Wordt hij of 

zij daardoor minder suïcidaal? Neen. Maar je krijgt een andere band door mee in 

iemands leefwereld te stappen en te laten voelen dat je die begrijpt.”    

 

In hoeverre kunnen we geesteszieken vandaag doeltreffend behandelen?  

Christ: “Onze mogelijkheden zijn nog zeer beperkt. Ik reis veel en ken genezers die 

onwaarschijnlijke dingen doen, maar zelfs zij zeggen ‘we weten nog zeer weinig’. De 

geest is nog steeds een groot mysterie voor de mens. Ik sluit niet uit dat er spectaculaire 

genezers zijn die zelfs de biologische ‘beperkingen’ overstijgen, en in het sjamanisme 

gaan we er ook vanuit dat als de spirit wil genezen, hij geneest. Maar zolang we zelf hier 



en nu onze patiënten niet kunnen helpen, zijn we niet veel met de wetenschap dat het 

kán.”  

Jean-Marie: “Spirituele therapeuten vergeten wel eens dat de flexibiliteit van het 

lichaam om te reageren op genezende impulsen beperkt is. Ik heb zelf ook de 

hoopgevende spirituele boeken gelezen waarin beweerd wordt dat we in de toekomst 

een ander, meer energetisch lichaam zullen hebben dat vlotter op genezende impulsen 

zal reageren. Maar zover zijn we dus duidelijk niet. Wat de ultieme oorzaak van ernstige 

geestesziekten ook moge zijn, je kunt er niet omheen dat er ook een probleem is in het 

fysieke brein. We moeten er ons dan ook voor behoeden om mensen valse hoop te 

geven.” 

Christ: “We spreken dan over zwaardere psychoses, want minder ernstige 

aandoeningen kunnen naar mijn idee vaak wél met een goede psychotherapie verholpen 

worden.” 

 

Neemt het aantal psychische ziekten eigenlijk toe?  

Jean-Marie: “Het aantal geneesmiddelen die inwerken op de psyche stijgt. Maar goed, er 

zijn de laatst jaren ook steeds meer plastisch chirurgische ingrepen, wat ook niet 

betekent dat er plots meer ‘lelijke’ mensen zijn. Door de stijgende druk en stress zijn er 

meer burn-outs, maar het aantal echt zware ziektebeelden lijkt mij vrij stabiel. Al 

kunnen ze wel toenemen door bijvoorbeeld druggebruik. Zo is de doorgekweekte 

cannabis eerder een hallucinogeen middel geworden dat het risico op psychose 

spectaculair vergroot.”  

Christ: “De destructie van het brein door drugmisbruik is inderdaad zorgwekkend, net 

zoals andere factoren in de huidige maatschappij. Kijk alleen al naar de elektronica en de 

vele impulsen die ons brein moet aankunnen. Worden onze hersenen te sterk 

overprikkeld, dan is het eerste wat we loslaten ons gevoel, onze empathie. We kunnen 

onze emoties hoe langer hoe minder aan. Als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, zijn we 

volgens mij mooi op weg naar een volgend ziektebeeld.”  

 

En hoe zit het met depressie? 

Jean-Marie: “Er zijn duidelijk meer lichte en matige depressies, maar bij de echt zware 

depressies zie ik er niet meer dan twintig of dertig jaar geleden. Bij de lichte tot matige 

depressies werken antidepressiva doorgaans niet beter dan een placebo, maar bij zware 

depressies helpen ze wel degelijk. Je kunt zelfs stellen: hoe zwaarder de depressie, hoe 

beter ze hun werk doen.”  

Christ: “Eigenlijk is dat logisch. Een kaars heeft meer effect in een donkere dan in een 

duistere kamer. Vanuit het sjamanisme bekeken is een depressie het wegnemen van het 

kleed dat het ego vormt. De oorzaak kan liggen in de leefomstandigheden of in een 

plotse emotionele shock. En de persoon maakt dan een soort tocht door de onderwereld, 

vergelijkbaar met de archetypische tocht door een donker bos die je ook in sprookjes 

ziet. Samen met die persoon bewandel je dan die weg, met als doel om de pijn uit het 

verleden om te buigen. Ook daar help je iemand dus het best door hem op een 

holistische  wijze  therapeutisch  te  begeleiden,  al  dan  niet  in  combinatie  met supple-   

menten of geneesmiddelen.”  

 

Hoe kijken jullie terug op dit gesprek? Zien jullie raakvlakken tussen de twee 

werkgebieden?  

Christ: “Liefst. Een goede psychiater is sowieso een beetje sjamaan, want ook hij gaat 

aanvoelen wat er speelt in de belevingswereld van zijn patiënt. En een echte sjamaan zal 



net als de psychiater zijn twee voeten diep in de aarde planten. Mensen zijn holistische 

wezens en moeten ook op die manier benaderd worden. Ik denk dat de twee werelden 

steeds meer voor elkaar openstaan of dat er toch in elk geval meer samenspraak 

mogelijk is.” 

Jean-Marie: “Ook ik ben voorstander van wederzijdse belangstelling en vooral voor 

meer en integer wetenschappelijk onderzoek in beide gebieden. Zodat we met de nodige 

efficiëntie en nuchterheid te werk kunnen gaan in onze zorg voor de zieke mens.” 

 


