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Opnieuw ligt er een nummer van 
ons verenigingsblad voor u. De 

zomermaanden liggen als u dit leest 
al achter ons. Wat een indrukwekken-
de tijd hebben we gehad. En we we-
ten niet wat de toekomst brengt. Alle 
zieken, de vele doden … het heeft ons 
stilgezet. In de media komen steeds 
vaker berichten over wat dit alles ook 
voor psychische gevolgen kan en zal 
hebben. In alle zorgen en noden mag 
de tekst uit de meditatie tot herken-
ning en bemoediging zijn.

In dit nummer aandacht voor de Bor-
derline persoonlijkheidsstoornis. Een 
vrouw vertelt haar levensverhaal; haar 
zus heeft borderline. Ze vertelt hoe 
dat haar gezin van herkomst bezig-
hield en ook wat dat nu nog voor haar 
en haar familie betekent.
Ook de andere artikelen zijn aan het 

thema van dit nummer gerelateerd. In 
psycho-educatie wordt meer informa-
tie gegeven over wat borderline nu is 
en welke klachten daarbij horen. In de 
column wordt ook ingegaan op hoe 
de omgeving hiermee kan omgaan. 
Het boek uit de boekrecensie geeft 
daar ook handvatten voor. 

Nu de regio-avonden weer georgani-
seerd gaan worden, nodigen we u hier 
van harte voor uit. We hopen dat deze 
nu, met inachtneming van de beken-
de maatregelen als 1,5 meter afstand 
houden, door kunnen gaan.

Allen in alle omstandigheden van har-
te sterkte gewenst.

Namens de redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie
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Gebed uit de eenzaamheid

Wend U tot mij, en wees mij genadig, 
want ik ben eenzaam en ellendig,  

Psalm 25:16

Hoe menigmaal schijnt dit leven 
een eenmanspad te zijn. Soms 

wordt de eenzaamheid gevoeld, ter-
wijl we omringd zijn door vele men-
sen … Ten diepste staan we van nature 
ook alleen, zeker wanneer we moeten 
gaan sterven en God moeten gaan 
ontmoeten. In ons dagelijks bestaan 
lijkt het soms zo anders te zijn. Als 
we gezond zijn, een gezin of familie 
rondom ons hebben, collega’s en bu-
ren nabij hebben, lijkt de eenzaam-
heid ver weg te zijn. Hoe velen schu-
wen ook de stiltes, het alleen zijn. Ze 
vluchten weg voor de eenzaamheid. 
Anderen moeten het alleen zijn juist 
zo intens ervaren, in psychische nood, 
in rouw en smart, in onbegrepen we-
gen van ziekte en zorg, ook al zijn er 
allerlei mensen rondom ons. 
Hoe anders wordt het wanneer Gods 
Geest ons wederbaart en Hij ons zo 
heel persoonlijk bij de vragen van het 
leven bepaalt: Van waar kom ik, waar 
reis ik heen?
Dat zijn vragen waarbij geen mens 
kan helpen. Als het er echt op aan-
komt, voor het aangezicht van de le-
vende God, is de mens eenzaam. Maar 
op een zo andere manier dan dat het 
psychisch ervaren kan worden. Een-

zaam … wanneer de gewetensnood 
kwelt, als de droefheid naar God de 
doorleefde praktijk is, als het gewicht 
van de ere Gods drukt, als de oorzaak 
van alle ziekte en ellende in mijn zon-
daarsbestaan wordt gevonden. Hoe 
eenzaam staan we als het besef door-
dringt dat de dood ieder uur wenkt.
Zolang er nog een luisterend oor ge-
vonden wordt, zolang iemand nog 
een troostende schouder biedt, of 
ontfermende handen ons vastgrijpen 
als we dreigen in te storten, kan het in 
dit aardse leven nog dragelijk lijken. 
Maar wanneer iemand alleen moet 
worstelen, wordt innerlijk gezucht: ‘Ik 
ben eenzaam’.
O, wat heeft de val in het paradijs ons 
eenzaam gemaakt. We hebben God 
verlaten en daarom zijn we verlaten. 
We zijn eenzaam, omdat we in ons 
verbondshoofd voor de eenzaam-
heid hebben gekozen. We hebben 
God en de naaste de rug toegekeerd. 
God kwijt is een leegte die door niets 
en niemand kan worden vervuld. Dat 
geeft een gat in ons hart dat nergens 
mee op te vullen is, dan met God in 
Christus Zelf. Wie deze eenzaamheid 
niet leert kennen in dit leven, zal deze 
toch moeten leren kennen in het ster-

Meditatie
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ven … Dat toch dit gebed in deze 
psalm door Gods Geest geleerd mag 
worden.
Wat kan psychische nood, maar ook 
het zien van die nood bij anderen, een 
leegte doen ervaren. Wie is er die het 
echt begrijpt? Wie leeft en voelt echt 
mee? Dé eenzaamheid in de een-
zaamheid voor een levend gemaakte 
ziel is echter als de Heere er niet is. De 
dichter van deze psalm ervaart dat als 
hij hier bidt: ‘Wend U tot mij’. Alleen 
als Hij Zich wendt, kan de leegte en 
de eenzaamheid vervuld worden.
Zonder Hem zijn we zo een-
zaam. Zonder de Hee-
re is er ten diepste 
een eenzaam le-
ven, maar een 
nog veel eenza-
mer sterven. Het 
sterven is een een-
manspad. Daar blijven 
alle geliefden achter, terwijl 
wij de laatste adem uitblazen en voor 
onze Rechter moeten verschijnen. 
Zonder de Heere is het leven ten 
diepste ook eenzaam op de bodem 
van de ziel. Dat hebben we zelf ge-
zocht en gewild, in het paradijs. Van 
God los leek het leven te zijn. Dan 
wordt eenzaamheid ook schuld. Daar 
hebben we onszelf in gebracht, en dat 
doet geen ander mij aan. O, vanuit die 
schuld het te mogen leren bidden: 
“Wend U tot mij, en wees mij genadig, 
want ik ben eenzaam en ellendig.”
Het zal geen tevergeefs zuchten blij-
ken te zijn, omdat Christus in de een-
zaamheid van Zijn volk wilde afdalen. 
Hij heeft de volle, diepste eenzaam-
heid doorleden in de plaats van Zijn 

Kerk, als hun Borg. Hij werd van God 
verlaten in de drie-urige duisternis op 
Golgotha. En dat nadat Hij al van al 
Zijn discipelen verlaten was. Hij door-
leed en doorleefde de eenzaamheid 
van de hel. In die buitenste duisternis 
was en is het zo eenzaam. Daar was 
en is geen enkele vorm van gemeen-
schap, van liefde, van meeleven of 
medelijden meer. Daar is bovenal het 
eeuwig verstoken zijn van Gods bij-
zondere en algemene genade. Chris-
tus doorleefde dat als Borg, in de 
plaats van Zijn volk. Om een medelij-

dend en altijd aanwezig Ho-
gepriester te zijn voor 

Zijn volk. En Zijn 
volk te gebruiken 
voor hun naaste 
met oprechte lief-
de en zelfverloo-

chening.
“Wend U tot mij, en 

wees mij genadig, want ik 
ben eenzaam en ellendig.” Als de 
Heere dat gebed om Christus wil 
vervult, komt er een gemeenschap 
die alle eenzaamheid doet vergeten. 
En dat is een voorsmaak van de vol-
le, ongestoorde en eeuwigdurende 
gemeenschap met God en het Lam. 
Daar wordt geen klacht uit de ellende 
en eenzaamheid ooit meer gehoord. 
Daar zullen alle tranen van de ogen 
worden afgewist.

Ds. D.C. Flapper, 
Ede
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Een zus met borderline

Hilde is zo’n vijftig jaar geleden ge-
boren en komt uit een gezin met 
zeven kinderen: drie meisjes en vier 
jongens. Zelf was ze de op een na 
jongste. Na de lagere school ging ze 
naar de mavo en daarna naar Gou-
da om daar de opleiding te volgen 
voor kleuterleidster. Tien jaar stond 
ze fulltime voor de klas, met name in 
de lagere groepen. 
Na haar trouwen bleef ze dit doen 
tot hun oudste dochter geboren 
werd. Daarna ging ze parttime in het 
onderwijs werken tot op de dag van 
vandaag. Verder kregen zij en haar 
man nog vier kinderen. Inmiddels 
hebben ze ook een kleinkind. 

Hilde heeft een drie jaar jongere 
zus onder zich, Anke. Bij haar is op 

24-jarige leeftijd borderline vastge-
steld. Als kind ging zij altijd over gren-
zen heen en vertoonde oppositioneel 
gedrag. Ze was bijvoorbeeld vaak niet 
op tijd thuis voor het eten, wilde altijd 
andere kleren aan dan haar moeder 
wilde. Anke wisselde vaak van vrien-
dinnen en kon zich op school moei-
lijk concentreren. Dit gedrag zag je 
voornamelijk in de thuissituatie. Ze 

was snel boos en kon dan heel driftig 
worden. Ook voelde ze zich snel aan-
gevallen. Als kind had Hilde het zelf 
niet zo in de gaten, maar haar moe-
der herkende dezelfde kenmerken 
bij een zus van vader. Ook waren er 
meerderen in de familie die dit ge-
drag vertoonden, maar het had geen 
naam. Daarbij zijn er meerdere facto-
ren geweest bij Anke die dit gedrag 
versterkt hebben.

Hilde wilde het thuis fijn hebben en 
zich veilig voelen, daardoor deed ze 
alles om conflicten te voorkomen. 
Ze was constant aan het proberen 
om haar zus te sturen, zodat ze niet 
over grenzen ging. Tegelijkertijd was 
ze zelf ook wel eens het slachtoffer, 
omdat Anke impulsief was en zich op 
haar afreageerde door bijvoorbeeld te 
knijpen. Omdat Hilde voelde dat haar 
ouders er soms ook geen raad mee 
wisten, probeerde ze het vaak maar 
voor zichzelf te houden. Anke leende 
wel eens kleren van Hilde, maar pres-
teerde het dan soms om haar zon-
dagse kleren gewoon naar school aan 
te trekken, terwijl ze wist dat Hilde dat 
zelf niet zou doen.

Levensverhaal
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Hilde had zelf goede vriendinnen 
waar ze vaak mee speelde. Ook hielp 
het als er buurkinderen bij waren. 
En vaak ging ze naar een tante - die 
alleen - naast hen woonde. Ze bleef 
vaak bij haar eten en genoot van de 
rust daar. Als kind had ze ook veel 
fantasie waardoor ze zich lekker af 
kon zonderen in haar eigen wereldje.
Later ging ze naar Gouda en was daar 
de hele week op kamers. Ze genoot 
van de stages en haar studie. Ze dacht 
dat het bij het karakter van haar zus 
hoorde, dus ze wist ook niet beter. 
Wel merkte ze dat haar andere broers 
en zussen het ook lastig vonden dat 
alles voor het gevoel door hun jong-
ste zus bepaald werd. 

Op latere leeftijd is Anke vastgelopen. 
Ze woonde op zichzelf en had ver-
schillende banen. Verschillende rela-
ties liepen stuk. Ze werd opgenomen 
in verband met depressieve klachten. 
Toen werd het ook meer bekend voor 
de buitenwereld en kregen ze als fa-
milie ook steun van bekenden. Anke 
zette zich heel erg af tegen het geloof. 
Ook deed ze een zelfmoordpoging. 
Hilde: “Vreselijk was dat. Op zondag 
moesten we in de kerk zingen: ‘Gij zijt 
mij Heer’ ter schuilplaats ingevaren, 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw 
bewaren.’ Ik kon het niet meer in de 
kerk uithouden en moest wegvluch-
ten. Toch heb ik daar wel Gods hand 
in mogen zien dat het niet gelukt is. 
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Ik waardeer het altijd wel dat er in 
de kerk gebeden wordt voor mensen 
met psychische problemen, maar ook 
voor de mensen om hen heen.” 

Hilde kan niet bedenken dat iemand 
van het pastoraat ooit gevraagd 
heeft, wat het voor hen betekende. 
Wel hebben ze Anke veel bezocht tij-
dens haar opnames. Als gezin hebben 
ze gezinsgesprekken gehad, maar dat 
was niet echt gericht op therapie voor 
henzelf. Zelf heeft Hilde artikelen en 
tips gelezen, waar ze wat aan gehad 
heeft, want ze voelde veel onmacht. 
Hilde: “Je wilt iemand helpen, maar je 
weet niet hoe. Er worden soms nare 

dingen tegen je gezegd waar je da-
gen van uit je doen kunt zijn. Ook kun 
je je vaak schuldig voelen dat je zelf 
een fijn gezin hebt en plezier hebt 

in je werk. Daarbij zie je het verdriet 
van je ouders. Dit alles geeft veel pijn 
en zorgt voor een loyaliteitsconflict.” 
Hilde kiest er bewust voor om in dit 
levensverhaal niet meer over haar pijn 
te vertellen. Omdat dit confronterend 
is en de pijn er dan daadwerkelijk 
weer is.

Anke woont nu ver weg en heeft weer 
een vriend met wie ze samenwoont. 
Dat geeft lucht, omdat ze haar zus 

     Laat ze niet los
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dan minder hard nodig heeft, minder 
depressief is. Hierdoor ervaart Hilde 
minder de last van de verantwoorde-
lijkheid voor haar zus. Het voelt wel 
wat dubbel, omdat ze haar graag ge-
trouwd willen zien. Ze hebben contact 
via de telefoon en bij familieaangele-
genheden is Anke ook van de partij. 
Haar ouders hebben haar ook nooit 
losgelaten, ondanks haar andere le-
vensstijl. De ouders van Hilde zijn 
daarin een voorbeeld voor de kinde-
ren geweest.

Mensen met borderline zijn niet ge-
makkelijk om mee om te gaan, maar 
Hilde wil graag tot de omgeving van 

hen zeggen: “Laat ze niet los en trek 
het je niet persoonlijk aan, hoe ze met 
je omgaan. Geef duidelijk grenzen 
aan en verwacht geen erkenning en 
begrip van hun kant. Betrek hen bij 
wat grotere activiteiten, bijvoorbeeld 
een barbecue en verjaardagen en 
probeer het gedrag - het vragen om 
aandacht en de ruimte die ze inne-
men - los te zien van de persoon. Zie 
het als een innerlijke behoefte die ze 
nodig hebben. Geef complimenten en 
toon vooral interesse, ook al hebben 
ze het niet in jou!

Henriët van Leeuwen
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Klacht in noden

Mijn hart keert om en om, mijn kracht 
heeft mij verlaten; en het licht mijner 
ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.

 Psalm 38:11

Psalm 38 is één van de boete- of 
klaagpsalmen. In deze psalm 

klaagt David zijn nood, lijden, ang-
sten, bedreigingen, verwarring en on-
zekerheid uit. Zeer waarschijnlijk is hij 
ernstig ziek en ziet hij weinig hoop op 
beterschap. Hij ervaart dat alles om 
hem heen wankelt en onzeker wordt. 
Hij weet zich geen raad. Familie en 
vrienden verlaten hem of zijn zelfs te-
gen hem. Allerlei vijanden omringen 
hem en dreigen hem te verslinden. 

Daarbij is er in hem geen kracht om 
weerstand te bieden. Lichamelijk is hij 
er zo ellendig aan toe dat hij uitroept: 
“Ik ben verzwakt en uitermate zeer 
verbrijzeld. Mijn hart keert om en om. 
Waar moet ik heen, welke kant kan ik 
nog op? Uitzicht op verbetering merk 
ik niet.”

Dat is toch wel een vreselijke toe-
stand. Bovendien ziet hij het oordeel 
van God als de oorzaak. Zie maar vers 
3 van deze psalm. “Want Uw pijlen 
zijn in mij gedaald.” Hij voelt zich als 
door giftige pijlen doorschoten. Om-
dat hij gezondigd heeft is de Heere 
tegen hem. De profeet had hem im-
mers in Gods Naam aangezegd dat 
het zwaard niet van zijn huis zou wij-
ken. Dat betekende niet alleen oorlog, 
maar ook allerlei andere tegenspoe-

den. Daarom klaagt hij zijn nood ook 
aan de Heere. Van Hem alleen is hulp 
en redding te verwachten. Dat lezen 
we later in deze psalm. Zie maar in 
vers 16: “Want op U Heere, hoop ik; 
Gij zult verhoren, Heere mijn God.” 
Daar spreekt hij toch weer zijn ge-
loofsvertrouwen uit. 

Pastoraal

  Dat was zijn enige houvast
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Als we nu met borderline te maken 
hebben, persoonlijk of in de fami-
liekring, zullen we ongetwijfeld be-
paalde zaken herkennen. Verwarring, 
angsten, zwakheden, onzekerheid en 
dreigende omstandigheden. Uiterst 
wispelturig gedrag, soms zelfs zeer 
gevaarlijk. Liefde en haat wisselen el-
kaar zonder aanwijsbare reden soms 
in snel tempo af. Onvoorspelbare 
gebeurtenissen doen zich voor. Wat 
moet dat allemaal worden? Is daar nu 
wat aan te doen? Behandeling of me-
dicijnen zijn niet altijd succesvol. De 
behandelaars staan ook nog steeds 
voor raadsels. Allerlei symptomen van 
andere psychiatrische kwalen mani-
festeren zich. Een juiste diagnose is 
niet makkelijk te stellen, of laat lang 
op zich wachten. Soms zijn er on-
houdbare omstandigheden. Met een 
opname verbetert het ook niet altijd, 
maar thuis kan het ook niet langer. 
Vooral in een gezinssituatie is dat pro-
blematisch.
David had in zijn leven een plaats 
waar hij er mee terecht kon. “Want op 

U, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, 
Heere mijn God.” Dat is toch geloofs-
taal. Dat was ook zijn enige houvast. 
Ergens anders kon hij er niet mee te-
recht. Familie, vrienden of bekenden, 
allemaal staan ze met lege handen. 
Alleen bij de Heere zijn uitkomsten, 
zelfs tegen de dood. Dat geldt ook 
nu in deze tijd nog. De Heere is van 
eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde, 
van geslacht tot geslacht. Alleen als 
we ermee bij Hem terecht mogen ko-
men is er verwachting op versterking 
of verbetering van de situatie. In deze 
zelfde berijmde psalm is het zo ver-
woord en zingt u maar mee:

Want, o trouw en eeuwig Wezen,
In mijn vrezen
Staat mijn hoop op U alleen;
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden,
En verhoren mijn gebeên.
Psalm 38:15  

 

L.N. 
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Borderline
persoonlijkheidsstoornis

Volgens critici is de diagnose bor-
derline persoonlijkheidsstoornis 

vaag en veelomvattend geworden. Dit 
komt doordat in het verleden de term 
‘borderline’ gebruikt werd in verschil-
lende betekenissen. De term werd 
gebruikt voor mensen die kenmer-
ken van verschillende problematieken 
vertoonden, maar moeilijk te herken-
nen waren. Tegenwoordig is er meer 
duidelijkheid. De borderline persoon-
lijkheidsstoornis wordt volgens de 
DSM 5 gedefinieerd als: ‘Een patroon 
van instabiliteit in de interpersoonlijke 
relaties, van het zelfbeeld en van het 
affect, en duidelijke impulsiviteit.’

In dit artikel denken we na over de 
worsteling van een persoon met bor-
derline. Vervolgens worden er een 
aantal feiten en cijfers rond border-
line beschreven, gaan we in op de 
klachten die mensen met borderline 
ervaren en sluiten we af met de vraag 
waarmee iemand met borderline ge-
holpen kan zijn.

We zouden eenvoudig gezegd ook 
kunnen zeggen dat een persoon met 
borderline dagelijks veel energie ge-

bruikt om te balanceren op de even-
wichtsbalk van het leven. Iemand met 
een borderline persoonlijkheidsstoor-
nis ervaart veel instabiliteit in het le-
ven. Men worstelt met directe ver-
anderingen in gevoelens, stemming, 
relaties en gedragingen. Een leven 
in relatieve rust is eerder uitzonde-
ring dan regel. Hier hebben we het 
wel ergens over! Stel je eens voor dat 
abrupte veranderingen, mislukkingen 
en conflicten eerder regel dan uitzon-
dering zijn in het leven waardoor je 
steeds weer vastloopt. Dit heeft nare 
gevolgen en bijkomende klachten als 
angst en depressie is dan begrijpelijk.

Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland 
een kleine 200.000 mensen zijn die te 
kampen hebben met borderline. De 
diagnose wordt merendeels gegeven 
aan vrouwen, zo`n 25% van de per-
sonen met deze diagnose is man. De 
worsteling om balans te krijgen en te 
houden in het leven is voor de jong-
volwassen persoon met borderline 
het heftigst. Borderline komt vaak tot 
uiting tussen het zeventiende en vijf-
entwintigste jaar. Verder zien we uit 
onderzoeken dat in de leeftijd van 30 

Psycho-educatie
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tot 50 jaar de meerderheid van men-
sen met borderline een grotere sta-
biliteit in het leven heeft. De neiging 
tot het hebben van heftige emoties, 
impulsiviteit en intense relaties met 
de omgeving blijft vaak het hele leven 
aanwezig. Daarentegen zien we ook 
dat mensen die in therapie gaan bin-
nen een jaar verbetering in het welbe-
vinden ervaren. 

De klachten die ervaren worden zijn:

Impulsiviteit: eerst doen dan den-
ken. Over de gevolgen van een beslis-
sing wordt vaak niet goed nagedacht. 
Hier hoort ook het geen maat kunnen 
houden bij. Dit kan zich onder andere 
uiten in met geld smijten, wisselende 

(seksuele) contacten en overmatig 
drank- of drugsgebruik.

Stemmingswisselingen: overgevoe-
lige reacties op situaties en uitspra-
ken zijn herkenbaar. Daarnaast kan 
de stemming makkelijk omslaan van 
angst in opwinding of andersom. Een 
onschuldig bedoelde opmerking kan 
tot een woede-uitbarsting leiden die 
later weer gevolgd wordt door vrolijk 
gedrag.

Zwart wit denken: de wereld is ver-
deeld in uitersten. Het is goed of het 
is fout. De ander is geniaal en/of fan-
tastisch of de ander is niets. Een grijs 
gebied bestaat niet. Daarbij komt dat 
wat gisteren goed was, vandaag fout 
kan zijn. 
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Verlatingsangst: er is een diepe be-
hoefte aan intieme relaties. Daaren-
tegen is er ook een grote angst om 
in de steek gelaten te worden. De 
ander wordt daarom voortdurend 
op de proef gesteld. Opvallend is dat 
men makkelijk contacten maakt, de 
verwachtingen van het contact zijn 
zo hoog dat niemand er aan kan vol-
doen. Ze eisen de aandacht volledig 
op. De relaties zijn daarom vaak heftig 
en kort.

Zelfbeschadiging: veel mensen be-
schadigen zichzelf. Daarnaast komen 
zelfmoordgedachten veel voor. 

Identiteitsproblemen: er is vaak wei-
nig zelfvertrouwen en een negatief 
zelfbeeld. Er is veel twijfel over wat 
men wil doen in het leven. Daarbij is 
men gevoelig voor opmerkingen die 
als kritiek worden ervaren. 

Dissociatie: momenten van ver-
vreemding kunnen aanwezig zijn. Het 
gaat hier om een gevoel van ‘er niet 
echt te zijn’ of een heftig gevoel van 
innerlijke leegte. Soms heeft men even 
geen weet van wat ze hebben gedaan 
of hoe ze ergens zijn gekomen. 

Psychotische verschijnselen: men 
kan soms erg in de war of achter-

dochtig zijn en stemmen horen. Dit 
kan enkele uren of een aantal dagen 
duren.

Waar is iemand met borderline mee 
geholpen? Met de juiste behandeling. 
Het is belangrijk dat de behandeling 
zich ten eerste richt op het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie. Tijd en 
geduld hebben is daarbij belangrijk, 
want ook in het contact met de the-
rapeut houdt de persoon met border-
line angst voor verlating en hechting, 
zwart-wit oordelen en te hoge ver-
wachtingen. 

Ook duidelijkheid over de therapie 
en de doelen ervan zijn belangrijk. 
Vervolgens is het belangrijk dat in de 
volgende fase wordt gewerkt aan het 
inzicht geven in de stoornis, het ac-
cepteren van de stoornis en het wer-
ken aan balans in het leven. Daarbij 
kunnen vormen van gedragstherapie 
zinvol zijn. Verder kan gezins- of rela-
tietherapie het contact met de omge-
ving verbeteren. Een behandeling die 
positieve resultaten laat zien is sche-
matherapie. 

Ton Twigt, gedragstherapeut
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Leven met
 

een borderliner

Het boek ‘Leven met een border-
liner’ vind ik een echte aanrader 

voor elke naaste van iemand met 
borderline. Met name voor zijn/haar 
partner, ouders en schoonouders is 
het een boek dat u bijna wel verplicht 
bent om te lezen. Dit omdat het u 
helpt om de borderliner te proberen 
te begrijpen. In het boek wordt goed 
weergegeven wat Borderline-per-
soonlijkheidsstoornis (BPS) inhoudt 
voor zowel de naasten van de per-
soon als de persoon met BPS zelf. Het 
beschrijft ontzettend goed wat voor 
invloed het op de naasten heeft. Ook 
wordt in dit boek besproken dat er 
twee typen BPS zijn: de slecht functi-
onerende zichtbare BPS die zijn/haar 
woede op zichzelf richt en de goed 
functionerende onzichtbare BPS die 
de woede op zijn dierbaren uit.

Het boek geeft u aan de hand van 
praktijkvoorbeelden ook handvatten, 
die niet alleen heel helder maken te-
gen welke problemen u aan kunt lo-
pen wanneer u een relatie, kind, ou-
der, partner, vriend(in), hebt met een 
persoon met borderline, maar die u 
ook handvatten geeft om met zeer 
uiteenlopende situaties om te gaan. 

Bovendien beschrijft de auteur dat 
een persoon met borderline zelf ook 
erg te lijden kan hebben onder die 
ziekte. Het is hoopgevend te lezen 
dat de diagnose ‘borderline’ niet per 
se een eindpunt is, wanneer degene 
die aan deze ziekte lijdt, bereid is alles 
in het werk te stellen om de verant-
woordelijkheid voor het eigen leven 
in eigen handen te krijgen. De omge-
ving kan daarbij helpen. 
Het boek legt uit waarom het belang-
rijk is grenzen te stellen en de woe-
de-uitbarstingen niet persoonlijk op 
te vatten. Er worden veel verschillen-
de soorten voorbeelden gegeven van 
mensen die ermee te maken hebben 
gehad. De schrijver heeft zelf ook een 
BPS partner gehad.

In het eerste deel wordt vooral stil 
gestaan bij de borderline persoonlijk-
heid. Het beschrijft hoe u op eieren 
loopt wanneer iemand die u dierbaar 
is aan een borderline persoonlijk-
heidsstoornis lijdt. Vervolgens wordt 
inzicht gegeven in de chaos van de 
borderliner, waardoor u het borderli-
ne gedrag meer gaat begrijpen. Om 
het gedrag van de borderliner beter 
te begrijpen, moet u uw eigen we-

Boekrecensie
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reld verlaten en u verplaatsen in die 
van hen. Dit is echt belangrijk, want u 
vraagt van hen ook uw wereld binnen 
te gaan. Denk er bij het lezen van dit 
boek aan dat de persoon met border-
line zich gewoonlijk niet van dit ge-
drag bewust is. Het gedrag is bedoeld 
om hem/haar tegen intensieve emoti-
onele pijn te beschermen en niet om 
u te kwetsen. 
Samenleven met iemand die BPS 
heeft, is leven met een vat vol tegen-
strijdigheden. Mensen met een BPS 
zijn vervuld met zelfhaat en kunnen: 

• anderen ervan beschuldigen hen te 
haten. 

• zo kritisch en opvliegend worden 
dat anderen hen uiteindelijk willen 
verlaten. 

• anderen de schuld geven en zichzelf 
de rol van slachtoffer aanmeten.  

In het tweede deel wordt beschreven 
hoe u als partner situaties kunt be-
grijpen en grenzen kunt stellen. En er 
worden handvatten aangereikt hoe u 
met duidelijkheid en zelfvertrouwen 
voor uw behoeften uit kunt komen. 
Het is van belang om belangrijke 
mensen in uw leven te vragen die u 
kunnen ondersteunen. Tevens wordt 
stil gestaan bij het belang om kinde-
ren te beschermen tegen het border-
line gedrag. 
Wat kun je doen als iemand met BPS 
een woedeaanval krijgt? Hoe kunt u 
uzelf en de kinderen er voor bescher-
men? Als de BPS er in uw leven gere-
geld is of haar zelfbeheersing verliest, 
denkt u er dan over na wat u zou kun-
nen doen en maak concrete plannen 
voor de volgende keer dat de persoon 
in woede uitbarst. Regel het een en 
ander zodat u - indien nodig - zo snel 
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mogelijk weg kunt gaan. Zorg dat u 
tijdelijk bij een adres terecht kunt. 

In het derde deel beschrijft de auteur 
hoe u speciale problemen op kunt 
lossen. Er wordt onder andere be-
sproken hoe je er mee om kunt gaan 
als je kind een BPS heeft. Ouders van 
kinderen met BPS doen wat ze kun-
nen, hoewel informatie soms ont-
breekt. Veelgemaakte fouten zijn dat 
ze te snel veranderingen van het kind 
verwachten. Het is belangrijk om te 
blijven denken dat BPS een biologi-
sche grondslag heeft en dat het kind 
als het kon veranderen en het lijden 
zou doen ophouden, dat zeker zou 
doen. 

In de bijlage wordt stil gestaan bij de 
oorzaak en behandeling van BPS. BPS 
heeft niet één oorzaak. Er zijn diver-
se risicofactoren die, indien aanwezig, 
de kans vergroten dat iemand BPS 
ontwikkelt. Deze risicofactoren zijn 
op te splitsen in biologische aanleg 
en omgevingsfactoren. Gelukkig zijn 
er nieuwe behandelvormen waarmee 
goede resultaten worden behaald. 
Maar als u graag wilt dat de persoon 
met borderline in uw leven in behan-

deling gaat, bedenk dan wel dat het 
essentieel is dat deze werkelijk vanuit 
zichzelf wil veranderen en niet alleen 
omdat u hem of haar wilt veranderen.  
Het boek geeft veel inzicht en is hel-
pend wanneer u geconfronteerd 
wordt met een BPS. Het is zowel voor 
naasten als de persoon met BPS zelf 
aan te raden. Er worden veel tips ge-
geven en er worden websites gegeven 
waar mensen verder terechtkunnen.
Het is geen taai boek om te lezen. Het 
is juist in zeer begrijpelijke taal ge-
schreven en zodanig praktijkgericht 
dat het zelfs boeit. Reeds vroeg in het 
boek zijn bepaalde gebeurtenissen en 
situaties herkenbaar voor uzelf. Dat 
maakt bovendien dat u ook uzelf be-
grepen voelt, ook in uw eigen gevoe-
lens met betrekking tot borderline. 
Een absolute aanrader voor iedereen 
die te maken heeft met een persoon 
met borderline.

Leven met een borderliner
Een praktische gids
Paul Mason & Randi Kreger. 
Uitgeverij Nieuwezijds B.V.
ISBN 978 90 5712 305 4

Mevr. A. Frens 
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Borderline 
en omgeving

Borderline persoonlijkheidsproble-
matiek geeft heftige emoties in de 

persoon zelf, maar ook voor de om-
standers. Een partner, ouder, kinde-
ren in het gezin en andere vrienden 
en familieleden kunnen er sterk mee 
geconfronteerd worden. De relaties 
van de borderliner zijn onderhevig 
aan impulsiviteit en de angst om in 
de steek gelaten te zullen worden. 
De omgeving kan zich onder grote 
druk gezet en gemanipuleerd voelen. 
De partner of de ouder voelt zich re-

gelmatig schuldig. En heeft vaak het 
vervelende gevoel tekort te schieten. 
De gevoelens van de omgeving wor-
den gekwetst als de borderliner zich 
afgewezen voelt en vervolgens de 
ander van zich afstoot. Je bent goed 
of slecht en wordt soms uitgespeeld 
door de borderliner. Tegen personen 
worden verschillende verhalen verteld 

waardoor mensen tegen elkaar uit-
gespeeld worden en ruzie krijgen en 
de borderliner zich uit zijn moeilijke 
positie manoeuvreert. Een borderliner 
zet gedachten en gevoelens direct om 
in gedrag. En kan moeilijk reflecteren 
op eigen gedrag, een situatie relative-
ren en daarover een reëel en objec-
tief beeld vormen. Dit geeft geregeld 
kortsluiting bij de omgeving en leidt 
al snel tot een afwijzende reactie.
Voor de omgeving is het van groot 
belang zich te realiseren dat lastige 

en pijnlijke gedragingen die de bor-
deliner vertoont niet bedoeld zijn om 
opzettelijk moeilijk te doen of dwars 
te liggen. Door dit te begrijpen kun-
nen mensen uit de omgeving zich 
minder snel persoonlijk aangeval-
len of gekwetst voelen en kan een 
kritische houding meer voorkomen 
worden. Vanuit kennis over deze per-

Column

  Consequent zijn en duidelijke   
    regels stellen
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soonlijkheidsstoornis kan er meer 
steun en begrip worden opgebracht. 
Acceptatie van de bordeliner door 
zijn omgeving kan de relaties heel 
erg ten goede komen. Daarmee blijft 
de borderliner verantwoordelijkheid 
houden voor eigen gedrag en kan 
de stoornis nooit als excuus gebruikt 
worden. Maar weten wat je aan el-
kaar hebt en wat je kunt verwachten 
geeft de meeste duidelijkheid. Res-
pect hebben voor de talenten en de 
tekortkomingen van de borderliner 
is een basaal gegeven. Dat betekent 
elkaar proberen aan te spreken op 

concreet gedrag. Het motief van veel 
gedrag van de borderliner is de in-
nerlijke leegte ‘weg te maken’. Maar 
omdat rechtstreeks aandacht vragen 
en zich kwetsbaar opstellen zo eng 
is, wordt er vaak voor een zijdelings 
aspect aandacht gevraagd. De echte 
behoefte wordt verhuld uit angst voor 
afwijzing. Er kan een conflict opgeroe-
pen worden uit angst voor kritiek die 
er misschien toch al zou komen. Door 
het conflict zelf op te roepen houdt 
de borderliner zelf de controle qua ti-
ming en inhoud van het conflict. De 
borderliner huivert voor datgene waar 
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ook zo heftig naar verlangd wordt. De 
angst voor intimiteit, het delen van je 
innerlijk, geeft eenzaamheid en ver-
sterkt de angst in de steek gelaten te 
worden. Daarnaast is er de angst dat 
er misbruik van je gemaakt zal wor-
den, waardoor je de ander afstoot. 
Om je even later juist weer aan die 
ander vast te klampen.
Als het evenwicht verstoord raakt 
tussen stress, steun, je eigen kwets-
baarheid en je kracht, ontstaan de 
bovengenoemde klachten. De balans 
is kwetsbaar en vraagt zowel voor 
de borderliner als de omgeving veel 
stuurmanskunst, zodat beiden niet uit 
de bocht vliegen. Inzicht en het ver-
mijden van sterk stresserende situa-
ties is daarbij een belangrijke factor. 
De omgeving doet er goed aan zich 
te realiseren dat een meer of mindere 
mate van kwetsbaarheid bij de bor-
deliner een rol speelt in allerlei soms 
zeer heftige en impulsieve uitingen, 
ook al zijn die voor de omgeving vaak 
zeer pijnlijk. De omgeving heeft steun 
en begrip nodig om het vol te kunnen 

houden. Dat vraagt openheid en jezelf 
ook kwetsbaar durven opstellen naar 
mensen toe en niet direct met allerlei 
adviezen of zelfs veroordelingen ko-
men. De omgeving moet eigen frus-
tratie en pijn niet inslikken, maar delen 
met eigen partner, vrienden of familie.
Het is belangrijk om eigen gezonde 
grenzen te trekken en voorspelbaar 
gedrag te tonen. Begrip en accepta-
tie van de borderliner betekent niet 
alle gedrag maar slikken. Consequent 
zijn en duidelijke regels stellen is van 
groot belang. Het vraagt vaak per-
soonlijke groei van de omgeving om 
vanuit wijsheid met de borderliner om 
te gaan.
De kerkelijke gemeente en het pasto-
raat kunnen als het goed functioneert 
ook veel steun betekenen. Maar nog 
belangrijker is, ondersteund te wor-
den door de kracht van Gods Geest 
en dat ervaren mag worden dat er in 
Hem geen onrecht is en dat God goed 
is. 

T. Vogelaar
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Terwijl dit nummer bij u op de deur-
mat valt, is het al weer september. 

Persoonlijk ervaar ik, dat ondanks het 
vele binnen zitten in verband met 
corona, het afgesloten zijn (quaran-
taine) van kinderen, kleinkinderen en 
vrienden etc., het jaar toch wel heel 
snel verloopt. Het is een jaar dat we 
niet snel zullen vergeten: het jaar van 
een wereldwijde pandemie, van veel 
doden en ernstige nasleep, van een 
instortende economie en een toe-
nemende polarisatie in ons land. Ie-
dereen heeft een mening, iedereen 
wil die laten horen en soms horen we 
keiharde botsingen tussen voor- en 
tegenstanders van maatregelen, ver-

soepelingen en discussies over het al 
dan niet uitzenden van kerkdiensten 
met behulp van videomateriaal. En de 
rij is moeiteloos langer te maken.  

Laat ik maar heel persoonlijk zijn: het 
doet me zeer en geeft me veel ver-
driet. De hele wereld bloedt uit dui-
zenden wonden, zoveel mensen ster-
ven aan ziekte en hongersnood, aan 
rampen en leed. En inmiddels vechten 
we elkaar de tent uit om – soms – fu-
tiliteiten. Een van de tekenen van de 
eindtijd noemt de Heere Jezus Zelf en 
dat is dat de liefde van velen zal ver-
kouden, verkillen. Dat is dus het teken 
van de eindtijd: verkilling! 

Van de voorzitter
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Ook daarom vond ik het zo jammer 
dat we elkaar niet konden ontmoeten 
tijdens onze regio-avonden, vergade-
ringen van bestuur en alle andere con-
tactmomenten van onze vereniging 
Een Handreiking. In een liefdeloze tijd 
hebben we juist zoveel behoefte aan 
echt contact, aan wezenlijke ontmoe-
tingen, aan meeleven met elkaar. We 
weten dat er in onze vereniging heel 
veel leed wordt geleden. Mensen zit-
ten soms in een diepe depressie en 
hoe moet je juist dan naast de an-
der staan? Ouders hebben kinderen 
met een borderline-diagnose en ze 
worstelen zich van dag tot dag door 
de problematieken heen. Huwelijken 
staan onder grote spanning door al-
lerlei omstandigheden en wie kan de 
brokstukken nog bij elkaar krijgen? In 
de afgelopen periode hebben we van 
grote zorgen gehoord vanuit de ver-
eniging. Echt, elk huis heeft zijn kruis 
en elk hart zijn smart.  

Als bestuur zouden we juist nu veel 
meer voor u willen betekenen. Onze 
handen schieten tekort. We zijn wel 
heel blij dat de regio-avonden weer 

opgestart kunnen worden. Komt u 
dan alstublieft allemaal? We verlan-
gen ernaar u weer te ontmoeten. Als 
bestuur vragen we vanuit ons hart of 
u een steentje bij wil dragen aan het 
welzijn van onze vereniging. Neem 
eens een ander mee naar een regio-
avond, probeer anderen donateur te 
maken. Hebt u mogelijkheden om 
financieel te steunen … doe het dan 
alstublieft. De uitgaven gaan mees-
tentijds gewoon door, de inkomsten 
liepen behoorlijk terug. Wilt u ook wat 
dit betreft naast ons blijven staan?

In de bemoediging die wij u stuurden 
vanuit onze vereniging noemde ik u 
de tekst: “En zie, Ik ben met ulieden 
al de dagen tot de voleinding van 
de wereld”. Te midden van alles wat 
wankelt, in een tijd waarin wij de voet-
stappen van Christus steeds duidelij-
ker horen, is het mijn hartelijke wens 
dat u door het geloof houvast hebben 
mag aan deze tekst. “Ik ben met … u.” 

Hartelijke groet,
Wim Visser 

Op 21 november DV hopen we onze landelijke dag en jaarvergadering  
weer te houden. Op deze dag zal ds. J.M.J. Kieviet een lezing houden. 

Verdere informatie volgt. 
Wilt u de datum alvast in uw agenda reserveren?

Aankondiging landelijke dag
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Regioberichten

Regio Hart van Holland

Datum:  29 september 2020 DV, inloop vanaf 19.15 uur
Thema:  Balans in zorgen
Spreker:  Mevr. L. van der Net-van Kranenburg
Plaats:  Locatie Driestar College gebouw Beta in Gouda
In verband met het opvolgen van de adviezen van het RIVM, verzoeken wij 
u zich aan te melden als u deze avond wil bijwonen. 
Aanmelden kan per e-mail: regiohartvanholland@eenhandreiking.nl

Regio Midden

Datum:  18 november 2020 DV, aanvang 19.45 uur
Thema:  Hoe houd ik mezelf in balans als er thuis zorgen zijn?
Spreker: Mevr. L. van der Net-van Kranenburg
Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien Morgen 51
 te Veenendaal

Regio Staphorst

Datum:  9 september 2020 DV, aanvang 19.45 uur 
Thema:  Jongeren en depressie
Spreker:  Kandidaat A.S. Middelkoop 
Plaats:  De Leerkamer, Kerklaan 6, 7951 CD Staphorst

Regio Veluwe

Datum: 12 november 2020 DV
Thema: Autisme en relaties binnen het gezin
Spreker: Mevr. Gerdien van Wijk
Plaats: Zalencentrum Pineta, Elspeterweg 6, 
 Nunspeet
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Gedicht

Borderline is

Borderline is,
Van iemand houden,

maar zeggen van niet.
De hele dag lachen,

ondertussen heb je verdriet.
Vastgehouden willen worden,
maar roepen: raak me niet aan.

In woede uitbarsten
en plotseling iemand slaan.

1 minuut willen leven,
de volgende wil je dood.

Dan weer in je armen krassen
uit pijn en uit nood.
Ontzettend bang zijn

en in een hoekje kruipen.
Of juist alle moed hebben
en het avontuur besluipen.

Borderline is angst
om alleen te zijn.

Borderline is eenzaam
en onbegrepen zijn.
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