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Voorwoord

De titel van dit boek luidt: Omgaan met borderline. De officiële aandui-

ding van deze stoornis is borderline persoonlijkheidsstoornis. De 

korte aanduiding ‘borderline’ geeft aan dat we het onderwerp breed 

opvatten. In dit boek gaat het er namelijk niet om of deze diagnose 

precies bij iemand past of al officieel gesteld is (hoewel dit het wel wat 

gemakkelijker maakt). We zoeken ook geen antwoord op de vraag hoe 

de behandeling eruit zou moeten zien voor die ene specifieke per-

soon of wiens ‘schuld’ het allemaal is. Dit boek wil vooral praktische 

handvatten bieden aan eenieder die zijn kennis en vaardigheden om-

trent deze problematiek wil vergroten. Dat betekent dat het gaat om 

het beter begrijpen van en leren omgaan met mensen die gekenmerkt 

worden door: 

– heftige emotionele reacties;

– impulsief gedrag;

– identiteitsproblemen;

– snelle stemmingsschommelingen;

– conflicten met hun omgeving. 

Die omgang vraagt om de inzet van alle betrokkenen, zodat zij allen 

een prettiger leven kunnen leiden. Dat kan alleen met respect voor 

elkaars mogelijkheden en beperkingen. Het betekent dat het ook voor 

u als naastbetrokkene niet voldoende is om de problemen bij ‘de pa-

tiënt’ te leggen. Ook u zult zich moeten inzetten en waar nodig eigen 

gedrag en communicatie willen veranderen. Dit doet er echt toe!

De landelijke familieorganisatie Stichting Labyrint~In Perspectief 
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vindt het belangrijk dat wij benadrukken dat de behandelresultaten 

bij veel patiënten met borderline redelijk tot zelfs uitstekend zijn, om 

u daarmee ook hoop te geven. Door al het onderzoek wordt onze ken-

nis steeds beter. Al is het gemakkelijk gezegd en soms moeilijk uit-

voerbaar, een lange adem kan het allemaal waard zijn.

Borderlineproblematiek komt overigens veel voor: tussen de 1 en 

2% van de bevolking – 150.000 tot 200.000 Nederlanders – heeft de 

stoornis. Vaak openbaart die zich op jongvolwassen leeftijd: gemid-

deld tussen het zeventiende en vijfentwintigste jaar. Maar er zijn dan 

vaak al eerder problemen geweest; we zien op jongere leeftijd soms 

ook al duidelijke ‘voorlopers’ van de stoornis. En uitlopers ervan zien 

we tot op hoge leeftijd. 

Het is belangrijk te weten dat er een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken is, maar dat borderlinepatiënten daarnaast onderling ook 

fors kunnen verschillen. Ieder mens is uniek, ook een mens met psy-

chische problemen, en vraagt een persoonlijke aanpak. Al die indivi-

duele verschillen kunnen wij in dit boek niet behandelen. Serieuze 

psychische problematiek vraagt altijd om een professionele behan- 

deling.

In dit boek putten wij uit de relevante vakliteratuur én uit onze  

eigen jarenlange praktijkervaring. Wij bieden u de noodzakelijkste 

kennis en schetsen de laatste stand van zaken uit de wetenschap. 

Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt in het boek duidelijk  

gemaakt hoe gecompliceerd en heftig onderlinge relaties kunnen ver-

lopen. Op de vragen die ons regelmatig door familieleden en naast-

betrokkenen gesteld zijn en worden, trachten wij een antwoord te 

geven. Aan het eind vindt u een overzicht van nuttige adressen, web-

sites en literatuur.

Wij hebben het boek verder als volgt opgebouwd: elk hoofdstuk 

begint met een kader waarin in telegramstijl de belangrijkste feiten 

staan. Dan volgt een nadere beschouwing, die we geprobeerd hebben 

gedegen, maar ook kort en krachtig te houden. Voor mensen die zich 

nog verder willen verdiepen is achter in het boek een aantal bijlagen 

opgenomen, die vaak technischer en gedetailleerder van aard zijn. 

De bedoeling van dit alles is dat het boek vlot leesbaar is, en geschikt 

voor mensen met verschillende behoeftes. 
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In de literatuur en in het dagelijkse gebruik worden verschillende ter-

men door elkaar gebruikt: borderline persoonlijkheidsstoornis, bor-

derlinesyndroom, borderlinepathologie, borderlinestoornis of kort-

weg borderline. In dit boek gebruiken we meestal borderlinestoornis. 

Ook gebruiken we het woord patiënt, daar waar ook cliënt of gewoon 

persoon gelezen kan worden.

Omdat de meeste borderlinepatiënten van het vrouwelijke geslacht 

zijn wordt in de tekst de zij-vorm gebruikt. 

Met de term ‘naastbetrokkene’ bedoelen wij iedereen die een directe 

relatie met de patiënt heeft. Dat kan een familielid zijn, echtgenoot of 

partner, maar ook een goede vriend of vriendin, of iemand die zich 

om een andere reden nauw bij de patiënt betrokken voelt.


