door: Morgol Losonce

"Vook begriip ik mezelf niet
De verworring mookt me leeg
Frustrotie is wot ik zo voqk voel
lk wou echt dof ik mezelf terug kreeg
Wie en wot ben ik
Hoezo en woqrom
Ben ik echi zo ochterliik
Abnormool of dom
Ben ik wel ik
Of toch soms een onder
Wont iedereen wil moor
Dot ik veronder"
Bron: Rider on lhe Slorm
htip://www. home.zonnel. nl/iel net/
Woor in dit orlikel von "hii/ hem" gesproken wordt, kon ook "ziilhoor"
gelezen worden.

GESCHIEDENIS

Dot de Borderline

Persoonliikheidsstoornis
omstreden ziekte is, bliikr wel ols le
de verscheidenheid oon benomingen uit het
verleden bekiikt. De problemotiek von
iemond met BPS kon steeds wisselende vormen oonnemen, woordoor ook de verworring met ondere stoornissen ol snel gemookl
is. Von het etiket'Histerie'werd de stoornis
bestempeld ols'Theotrole Persoonlijkheid' en
loter'Dissociotieve Persoonliikheid'.
ln de ioren '30 is de term Borderlinestoornis
voor hel eerst gevollen. Echt veel oondochi is
er in die tijd niei oon deze stoornis besteed.

eigen rol in de levensloop occepleren, moor
ook -en voorol- het toevol. Hierdoor loopt de
neuroticus het risico niet uit de slochtofferrol
te kunnen komen. lemond die psychotisch is
doorentegen, ervoort dingen die er niet ziin,
hoort dingen die niet gezegd worden, ziel,
voelt of ruikt dingen die er niei ziin. Het liikt
een beetje op een overvolle winkelstroot
woor mensen lopen die elkoor sleeds oonstoten zonder doi dit de bedoeling is. ln de
hersenen von de psychoticus worden ols hei
wore ollerlei cellen geprikkeld op zodonige
wiize dot het een echte gebeurtenis liikt, die
buiten de persoon plootsvindt. Een gedochte
liikr doordoor plotseling een echt gehoorde
uitsprook te ziin die door iemond gezegd
wordt. Een gedochtenbeeld wordt eryoren
ols iets wot ie echt ziet."
(8ron: Psychologe Mortine Delfos, zie reíerenties)

(BPS) een

Gestructureerde behondelplonnen woren
nog niet ontwikkeld, moor oon mensen met
een omstreden problemotiek kon in ieder
gevol een diognose meegegeven worden.
De noom Borderline, doi een grensgebied
oonduidt, is gekozen op grond von de oonwezigheid von zowel neurotische -niet mèt
de werkelijkheid kunnen leven- olsook
psychotische -nieï ín de werkeliikheid kunnen leven- kenmerken.
"Een neuroticus kon niet occepteren dot ziin
of hoor leven verloopt zools het verloopi en
voelt zich het slochtoffer von de omstondigheden. Een neuroticus kon slecht zijn of hoor

Donkzii psychioter Onno Kernberg kwom de
Borderlinstoornis in de ioren 'ó0 weer in de
oondocht. Hii plootste de borderline persoonliikheid op een eigen plek noost de
neurotische persoonliikheid en de psychotische persoonliikheid. ln de ioren '70 werd de
Borderlinestoornis door sterk wisselende
stemmingen woqr mensen mel Borderline
vook oon onderhevig ziin, nog gezien ols een
stemmingsstoornis. Het is pos sinds de ioren
'80 dot de Borderlinestoornis ols een oporte
persoonliikheidsstoornis opgenomen werd in
de DSM-lll (Diognostic ond Stotistic Monuol
of Mentol Disorders).
Dil is een clossificotiesysteem dot wereldwiid
door psychiolers gebruikt wordt.
ln de ioren '90 werd veel onderzoek gedoon
noor de Borderline Persoonliikheidsstoornis.
Het doel wos voorol om de stoornis beier te
begrenzen om een helder beeld le kriigen
von de symptomen. Dit zou de verworring
mel ondere stoonissen flink moeten reduceren.
Tegenwoordig is er nog veel ie onderzoeken
rondom het Borderline Persoonliikheidssyn-

droom. Noost de neuroiische en psychoiische kenmerken spelen ook ondere elemenien een belongriike rol. Gedocht wordt biivoorbeeld oon oonleg voor heftige hormonole reocties en oon een diepgewortelde
behoefte oon oondocht.

ln de loop der ioren is echter wel duideliik
geworden dot het Borderline Persoonliikheidssyndroom ols een op zichzelf stoonde
ziekte erkend mog worden.

WAT IS BORDERLINE?
Borderlinestoornis, Borderline Persoonliikheidsstoornis, Borderlinesyndroom, Borderline Persoonliikheidssyndroom of BPS. ln het
vervolg von dii oriikel gebruik ik de term
'Borderline' of 'BPS' voor het ziektebeeld en
'Borderliner' om een persoon liidend oon
deze ziekte oon ie duiden.
Een impressie:

Borderline, een ziekle vol vrogen, verworring
en onbegrip.
Onbegrip vonuii de omgeving en voorol
onbegrip vonuit de borderliner zelf. De choos

in hei hoofd von een borderliner kon zo
groot ziin dot hii zich geen rood meer weel
met ziin eigen emoties. Emoties die hem
ineens zonder duideliike oonleiding kunnen
overvollen. Het zelfuertrouwen wordt minder
en mookl steeds meer ruimte voor een minderwoordigheidsgevoel. Hei opbouwen von
zelfuerirouwen wordt bemoeiliikt door hei
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Diep von binnen kon hii zich leeg voelen, ofgesne-

den von het voelen von dingen. Hel zou zelfbescherming kunnen ziin. Wol hii voelt mog er voor
hem enloÍ voor de omgeving misschien niet zijn.

niet oltiid begriipen von ziin eigen hondelingen en gedochten. De reoliteitszin kon verloren goon omdot de reoliteii helemool niet
vonzelfsprekend is voor een borderliner.
Hil kon zich ineens ofvrogen wot hii op een
bepoolde plek doet en hoe hii door terecht
gekomen is.
Diep von binnen kon hii zich leeg voelen,
ofgesneden von het voelen von dingen. Het
zou zelfbescherming kunnen ziin. Wot hii
voelt mog er voor hem en/of voor de omgeving misschien niet ziin.
Zelfhoot kon resulteren in outomutilotie.
Deze zelfpijniging dient don ols boetedoening. Dit is niet voor iedereen de reden om
zichzelÍ opzetieliik te piinigen. lk los een verhool von een iongen die dot deed om weer
te kunnen voelen. Door zíchzelf in ziin
lichoom te sniiden hod hii de controle en de
mocht over ziin gevoel. Hii bepoolt zelf wonneer en hoe, hii is don outonoom.
Extreme excessen ols overmotig dronk- of
drugsgebruik, eelversloving en regelmotig
wisselende sexuele contoclen komen voor.
Woorschiinliik is hier nouweliiks tot geen liefde bii betrokken en kootsl zich het gevoel
von leegie en minderwoordigheid bil de borderliner dubbel zo hord terug.
Wellicht is het een poging de controle over
het eigen liif en wezen te heroveren.
Hiernoosl zol een kortdurende roes een
vlucht uit de dogeliikse werkeliikheid ziin.
Vook heeft een borderliner verlotingsongsi.
Hii is bong om olleen geloten te worden en
kon tot het uiterste goon om dit ie voorkomen. lronisch genoeg kon de oonwezigheid
von iemond woorvon de borderliner verlongt
dot deze in ziin buurt blijft, hem ook moteloos in de weg zitten. Wisselende stemmingen komen regelmotig voor. Von het ene op
hel ondere moment kon een gelukkig gevoel
omsloon in woede, en vice verso. Zwort-wii
denken wordl geregeld genoemd ols kenmerkend voor Borderline. Hil vindi op een
bepoold momenl iels/iemond of heel leuk of
hii moet er helemool niks von hebben. Het
griize gebied ertussen liikt niet te bestoon.

Het is vonzelfsprekend dot problemen von
deze oord moeiliikheden geven in onze
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mootschoppii. Ook de omgeving von een
borderliner heeft het vook niet mokkeliik en

kon de omgong met hem ols een zwore
cloim ervoren. Dit gegeven mooh het voor de
borderliner extro lostig te occepieren wie hii is.

De officiële benoming voor Borderline

is

'Borderl i ne Persoon

Ii
ikheidsstoorn is.'
persoonliikheidsstoornis
Een
is de olgemene
term voor een slor potroon von persoonlijkheidstrekken, woordoor het individu onvoldoende in stoot is ziin gedrog qon te possen
oon wisselende omslondigheden. Dit leidt tot
omvongriike en terugkerende problemen in
reloties, iot niet optimool kunnen functioneren in werk en het sociole leven. De persoon
in kwestie voelt vook niel meer de vriiheid
om flexibel te reogeren op de eisen von olledog. Het denken en woornemen kunnen
doorbii sterk gekleurd ziln. Zo kunnen vervormingen onlsioon in de wiize woorop
iemond kiikt noor zichzelÍ en ziin omgeving.
De beleving en uiting von gevoelens kunnen
eveneens versioord ziin, zools biivoorbeeld
bii sterk wisselende of té intense emoties.
Vook goon zulke versioringen somen met
terugkerende moeiliikheden in de beheersing von de eigen impulsen. Alle mensen
met persoonliikheidsstoornissen ervoren

moeiliikheden in contoct mei onderen en
lopen vook vost op verschillende ierreinen
von hun leven.

Borderliners hebben een oonlol kenmerken
gemeen. Zo hebben ze gemeen dot ze instobiel zijn. lnsiobiel in emoties, gedrogingen,
zelfbeeld, reloties, stemmingen. Moor een
veel groter scolo oon eigenschoppen en

gedrogingen hebben ze niet gemeen. De
diognose wordt door een doorloe bevoegd
persoon oon de hond von een oontol criterio
gesield. ln de Diognostic Stoiisiic Monuol
stoon een 9-tol criterio beschreven. Op bosis
von deze punien wordl de diognose gesteld.
De diognose Borderline vereist niet dot ól
deze punten op de persoon betrekking hoeven te hebben. Dit verkloort duideliik dof
Borderliners niet over één kom te scheren
ziin.

Een Borderliner bliift, ondonks ziin ziekte,
nog oltild een individu.
DSM Criterio BPS
Zools reeds vermeld wordt de diognose BPS
door een doorfoe bevoegd persoon gesteld
op bosis von een lijst von criferio. Hieronder
een uilleg von deze liist. lk pretendeer niet
de officiële lijsi von de DSM-lll gebruikt te
hebben. Het is bedoeld ols richtliin, uitleg en
heodings kunnen enigszins ofwiiken von
ondere bronnen.
'l

. Stemmingswisselingen
Affectlobiliteit ols gevolg von duideliike reoctiviieit von de stemming, biivoorbeeld perio-

von rntense
meestol enkele uren durend
slechts zelden longer don een poor dogen.
De stemming kon von het ene op het onde
re momenl omsloon, zelis zo plotseling
mensen in de omgeving geen idee
von wot er is gebeurd om de slemming
loten omsloon. Vook wordt dii omsloon von
de stemming 'bestempeld' ols 'overgevoeligheid'. Stemming kon wisselen von heel
gelukkig noor diep ongelukkig, of biivoorbeeld vreselilk boos.

of ongst,

2. lmpulsiviteit
Borderliners nemen vook beslissingen in een
impuls. Tonder over de gevolgen no te denken hebben ze besloten om biivoorbeeld een
opleiding te goon volgen, die don in tweede
instontie toch niet bevolt en gestopt wordt.
lmpulsiviteit uit zich ook vook in eetstoornissen, geldverkwisting of overmotig dronk- of
drugsgebruik.

3. ldentiteiisproblemen
Veel borderliners hebben weinig zelfvertrouwen. Ze weten don niet goed wot ze willen
mel hun leven, en weten niet goed wot of
wie ze ziin.
Ze hebben een duideliik en oonhoudend
instobiel zelfbeeld of zelfgevoel.
4. Chronisch gevoel von leegte
Veel mensen met borderline hebben een
'leeg' gevoel. Alsof ze ziin'ofgesneden' von
het voelen von dingen.
5. Zwort-wit denken
Voor een borderliner is iemond èf geweldig,
èf helemool woordeloos.
Er is een potroon von inslobiele en intense
intermenseliike reloiies, gekenmerkt door
wisselingen iussen overmotig ideoliseren en
kleineren.
ó. Zelfuerwondin g/outom utilotie
Soms lopen sponningen zo hoog op doi borderl ners zichzelÍ beschod gen. Recid iverend
suïcidool gedrog koml voor. Zelfdoding kon
een impulsieve intense wens zijn, dii kon een
momeni loter omsloon in een even intense
wens om te leven.
i

i

7. Psychotische en dissociotieve verschilnselen
Borderliners hebben soms -kortdurend- lost
von psychotische verschijnselen. Meestol

goon deze (rond)psychoses no enkele uren
over. Vook is er don sproke von overmotige
ochterdocht, stemmen horen, in de wor ziin.
Dissociotie heb ie in verschillende vormen. Je
kuni het gevoel hebben dot ie niet meer in
de reoliteil stoot, dot olles oon ie voorbiigoot, zonder dot ie er deel von uit mookt dereolisotie-. Ook kun ie het gevoel hebben
dor je in een lichoom zit woorin ie niets voelt
-depersonolisotie-. Het komt ook voor dot ie
biivoorbeeld ergens heen goot, moor dot ie
ochterof niet meer weet hoe ie er bent gekomen, of zelfs dot ie er bent geweest. Dit kunnen behoorlijk ongstige ervoringen ziin.
Dissociotie is een veronderde bewustziinsioestond, olsof de verschillende functies von
ie hersenen niet goed op elkoor ziin ofge-

stemd. Anderen kunnen dissociotie soms
woqrnemen doordot ze merken dot de borderliner er niel helemool bij is, of een ofwezige indruk mookt.

8. Angsi voor verloting
Veel borderliners ziin doodsbong om olleen
geloten te worden. Ze proberen krompochtig
te voorkomen om feiteliik of vermeend in de
steek geloten te worden. Ze leven in de veronderstelling dot degene met wie ze een
sterke bond hebben hen zol verloten en ziin
constonl bezig om de onder door op te
betroppen. Het olleen ziin wordt ols verschrikkeliik ervoren door de borderliner, die
doorom iuist vook intensief contoct zoekt.
9. Woedend worden om niets
Mensen met een borderline-stoornis kunnen
soms inodequote, intense woede voelen en
moeite hebben deze kwoodheid te beheersen. Dit kon zich biivoorbeeld uiten in frequenie driftbuien, oonhoudende woede of
herhoo ldeliike vechtporiiien.

Oorzoken BPS
Er ziin meerdere mogeliike oorzoken voor
het ontstoon von Borderline. Hel onistoon
von de stoornis wordt meestol gezien ols een
combinotie von oonleg en omstondigheden,
lees verder

op pogino
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vervolg van psgino 18

hei zogeheten bio-psychosociool model.
Psychologische foctoren hebben ie moken
met de opvoeding, ingriipende gebeurtenissen en ervoringen. Tussen de 25% en 75o/o
von de borderliners ziin in hun ieugd onderworpen geweest oon longdurige troumotische ervoringen -emotionele verwoorlozing,
fysieke mishondeling of seksueel misbruikof ziin getuige geweesl von huiseliik geweld.
Ernstige troumolisering voor het zesde ioor
bliikt bii borderliners voker voor te komen
57%- don bil potiënten zonder BPS -13%-.
Veel potiënten ziin opgegroeid in incomplete
gezinnen en vook ziin er ervoringen mel
vroege seporotie, verloting.
Niei olle Borderliners hebben bloot gesloon
oon vroege trqumotisering en veel mensen
die wel in hun ieugd getroumoiiseerd ziin
ontwikkelen geen BPS. Vroege troumotisering vormt dus geen ofdoende verkloring
voor hel ontstoon von BPS.
Biologische foctoren hebben te moken mel
oonleg, lichomeliike foctoren en erfeliikheid.
Bii de borderlinestoornis ziin impulsiviteit en
emotionele instobiliteit woorschiinliik in oonleg oonwezig. Wereldwiid ziin onderzoeken
goonde over de rol von genetische foctoren
bii BPS.

te moken met
mooischoppii,
de culomgevingsfoctoren, de
tuur. Borderline liikt voorol voor te komen in
de Weslerse wereld. Hei zou kunnen dot
onze mootschoppii, woor mensen onder
reloiief grote druk moeten presleren, woorin
individuolisme hoogtii viert en woorin normen en woorden minder duideliik ziin, een
rol kon spelen bii het ontsioon von de borderlinesloornis.
Sociole foctoren hebben

Verloop BPS
ln de vroege volwossenheid begint een diepgoond polroon von insiobiliteit in intermenseliike reloties, zelfbeeld en impulsiviteit in
diverse siiuoties ioi uiting te komen. Een
oontol borderliners komt vroegtiidig le overliiden door zelfdoding. Meestol treedt er no
het dertigste levensioor een oonzienliike stobilisering op. Het gemiddelde functioneren
liikt te verbeteren met het stiigen von de leefriid.

ln Nederlond wordl de prevoleniie

geschot
von de bevolking. Er ziin dus ongeop 1-2o/o
.150.000
tot 200.000 borderliners in
veer
wooryon
vrouwen in de meerNederlond/
derheid ziin.

Behondeling BPS
ln de meesle gevollen geldt dot de behondeling het beste poliklinisch kon plootsvinden.
Soms loopt de sponning echter zo hoog op
dot een opnome nuttig kon ziin. Bii voorkeur
duurt de opnome zo kort mogeliik.
Het streven is meer evenwichi te kriigen in
de gehele levenssituolie. Het gool om orde
op zoken te stellen en evenwicht te vinden in
her dogeliikse doen en loten. Met nome het
verbeteren of hersiellen von de relotie met
onderen wordt von belong geocht.
Verschillende vormen von gedrogstheropie individueel of in groepsverbond- kunnenzin'
vol ziin voor hel creëren von evenwicht, slobiliteit en inzichi in en occeplotie von de
stoornis. Gezins- of reloiieiheropie kon helpen het contoct met de omgeving te verbeieren. Psychomotorische iheropie kon helpen
beter om te goon met sponningen en woede.

Niei olle mensen met Borderline hoeven op
de een of ondere monier gebruik te moken

wooryoor

hii bii iemond lerecht

kon.

Hiermee voorkom ie dot betrokkenen in de

rol von hulpverlener terecht komen mei olle
'cloimende' gevolgen en verwochtingen von
dien.
Voor een borderliner is het belongriik ziin
eigen grenzen le kennen, op tiid rust le
nemen en ofleiding te zoeken.
von de geestelilke gezondheidszorg. Ervoring
heeft geleerd dot niet olleen de psychioirie
oplossingen biedt voor Borderline, moor dot
er ook ondere vormen von hulpverlening
goed kunnen werken zools gesprekstheropie, psychomotorische theropie, hoptoiheropie, lotgenotengroepen en de Linehonmethode. De Linehon-methode is een dioleciische gedrogstheropie mel goede recenties. lk los over een vrouw die zo blii wos doi
er tiidens de behondeling veel meer op hoor
gezonde kont wordt gelet in ploots von dot
de zieke kont olleen moor benodrukt wordi.

Behondeling kon uil verschillende vormen
von lheropie bestoon. Het verschilt von persoon tot persoon en von moment tot moment
welke lheropieën geschikt kunnen ziin.
Omgoon met BPS
Voor fomilie en betrokkenen von borderliners is het belongriik te reoliseren dot er
sproke is von een ernstige stoornis.
Behondeling, op welke wiize ook, is noodzokeliik ols sponningen zo hoog oplopen dot er
sproke is von voortdurende druk.
Borderline vroogt om oondocht en geduld.
Een borderliner heeft oprecht behoefte oqn
oondocht, ol wordt dot soms pos vio omwegen duideliik.
De oondocht dient wel constructief te ziin.
Het mog voor de borderliner duideliik worden dot hii ook gewoordeerd wordt ols ziin
gedrog wordt ofgewezen.
De vertrouwensrelotie met een borderliner is
heel belongriik. Het geeft rusl en duideliik-

heid ols ziin omgeving zich oltiid oon
gemookte ofsproken houdt. Heldere ofsproken over het conloct mel de borderliner en
het oongeven von grenzen hierin zorgen ook
voor een welkome duideliikheid.
Voor zowel borderliner ols betrokkenen is
het prettig qls duideliik oongegeven wordt

Woor stuur ie mensen heen voor hulp?
Hoe behulpzoom en begripvol ie ook bent,
houd ie eigen rol in de goten in de omgong
mel een borderliner. Wees duideliik noor
hem en noor iezelf toe.
Verwiis iemond don ook door noor deskundigen voor de hulp woor hii om vroogl. Dit kon
een huisorts, psychotheropeul, psychioter of
ondere hulpverlener ziin.

Hulp, informotie en odvies is onder ondere
op de volgende sites le vinden:
Zie ook de referenties.
Referenties
http://www.borderlinesloornis.nllindex.htm Dit is een
site met ollerlei informolie over Borderline. Het is een
overzichteliike pogino woor op iníormele wijze onder
ondere ervoringen von borderliners zelf en lheropieën
oon bod komen.

http://www.stichlingborderline.nllindex.hÍml

De

Stichting Borderline is een londeliike potiëntenorgonisolie en in eersle inslonlie bedoeld om de belongen te
behortigen von mensen mel een Borderline Persoonliikheidsstoornis
hltp / /borderline. pogi no. nll
Deze pogino bevol volop links over olles wol met BPS
le moken heeíi.
http ://www. home.zonnel. nl /ielner /
http://www.teleoc. nllpogino.isp?n = 1 44438
http://www. h u pg ids. n l/ziektebeelden/borderline. htm
h ttp //www. g eoc il es. co m/Í ob2 4 47 3 / med sc h. ht m
Morline Delíos, februori/moort 2000, Artikel uit:
Mobiel I 'Vreemd gedrog!? Borderline, een wisselend
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beeld.'

De redoctie heeft Ad von Vugt gevroogd om
vonuil ziin longe prokfiik ervoring een biidroge te schriiven op bovenstoond ortikel. Niei
in de lootsie ploots omdot het werken met
cliënten met (low level) borderline problemotiek niet zonder risico's is.
Aonvullend op bovensioond ortikel wil ik een
poor zoken noemen die voor ons ols hulpverlener von belong kunnen ziin in ons contoct mei iemond die een Borderline stoornis
heeft.
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Borderline potiënten hebben dikwiils veel
losl von impulsconirole verlies. Dit wil zeggen dot ze flink uit kunnen vollen moor ook
niet zelden zelfbeschodigend of zelfs suïcidool gedrog kunnen vertonen. De emotionele belosting voor de hulpverlener kon hierbii
heel groot ziin. lnnerliik kon de borderline
cliënt desiructieve tironnieke gevoelens zools
ioloezie, woede, frustrotie, hoot moor ook
gevoelens ols seksuoliteit, honger, ongst die
in hem oonwezig ziin (bii wie niet bii tiid en
wiile) en een sterk gevoel von veroniwoordeliikheid en schuldgevoel niet loien somenwerken. Een innerliik gesprek tussen verontwoording nemen voor de gevoelens, behoeften, frusiroties en verontwoordeliikheden
voor onderen helpt de gezonde mens om
consiructief en gezond te bliiven. De borderline cliënt kon niet op deze mqnier ofstond
nemen von ziin impulsen en tegeliikertiid bii

zichzelt blijven. Als oplossing worden ze
gesplitst en wordt een deel onbewust
gemooki. Don ziin ze dus op het ene
moment verontwooíaetilt voor ol het kwood
om een onder moment het gevoel ie hebben
dot de wereld schuld heeft en veroniwoordeliik is voor ol hun ellende. Multiple persoonliikheidsroornis is b.v. een extreem voorbeeld
vqn een dergeliike splitsing.
Het kon heel gemokkelilk gebeuren dot ie ols
hulpverlener ols looiste redmiddel wordt
gezien en volledig wordt geïdeoliseerd om
vervolgens compleet gedevolueerd te worden ols ie een grens trekt. Nergens kom ie zo
sterk de volkuil von splitsing in rollen iegen.
Hierbii wordt iii ineens redder of doder, simpelweg omdof de cliënt, om zich iegen ziin
innerliike verworring (die voor hem existeniieel is) te beschermen, zich moet splitsen. Het
is geen bewuste opzet, moor een overlevingsstrotegie die zonder een goed, voor de
cliënt hoolboor ollernotief, niel kon worden
opgegeven.
Vele collego hulpverleners ziin hierdoor
hopeloos verstrikt en zelfs beschodigd
gerookt en cliënten roken niel zelden nog
verder vqn huis indien hiermee niet goed
wordi omgegoon.
Een onder fenomeen is wol men noeml de
proiectieve identificotie. Dit ingewikkelde
beschermingsmechonisme zorgl ervoor dot
de onder (theropeut, vriend, portner enz.) ols
het wore de lost von de cliënt overneemi en
niet besefi dot het niet het eigen probleem is.
Op deze monier "leent" de cliënt zijn probleem uil en kon kiiken hoe een onder dot

oplost. De cliënt proiecteert ols het wore ziin
probleem noor buiten en de omstonder ideniificeert zich met dit probleem. Meestol is
hiervoor in de persoon ol een gevoeligheid
oonwezig wooroon dit probleem zich ols het
wore "optrekt" woordoor het nouweliiks nog
te onderscheiden volt.
Ook zie ie dit verschiinsel terug in teoms of
clubs die le moken hebben met Borderline
problemoiiek; het zogenoomde porollelle
proces. Het teom kriigf ineens ollerlei conflicten von emoiionele oord die onoplosboor liiken en spliiiing in de gelederen veroorzooki.
Niei zelden goot hei don om een ge-externoliseerd probleem. Dikwiils helpt hei om
zich dit bewust te worden en zich de vroog le
stellen wot het nu zo moeiliik mookl om op
een volwossen constructieve monier met de
eigen en ondermons emolies om te goon.
Het oordige hierbii is dot ie zo ook ontdekt
wol een goed odvies of voorbeeld voor de
cliënt is om met ziin probleem om ie kunnen
goon. Dus liefdevol en construciief noor
iezelf bliiven en goed op ie grenzen possen is
ook hier weer een belongriike bescherming
legen dit soort destructieve processen. Je zult
zien dot cliënien mei een borderline probleem een ooneenschokeling von destructieve en grensoverschriidende ervoringen ochler zich hebben. Juisi een wereld die liefdevol, respectvol mel grenzen omgoot en in
sloot is om reële concrete stoppen te zelien
om er zodoende somen ieis goeds von te
moken, mist deze cliënt in ziin ervoringswereld. Moor pos op, kleine slokies tegeliik!
Een veilige methode om cliënten le benoderen, vind ie terug in de methode 'relotion
monogement'. ln miin noscholingsdog over
psychiotrische problemen zol ik door zeker
meer over vertellen. Doorin zol ook oon de
hond von de ontwikkeling von een kind duideliik kunnen worden hoe een dergeliik probleem onlstoot en woorom deze mensen
troumo's nouweliiks kunnen oplossen, moor
wel steeds nieuwe oplopen.
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