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Veel mensen hebben wel eens last van heftige emoties, impulsieve 
handelingen en terugkerende conflicten met anderen. Wanneer  
dit echter vaak en in extreme mate voorkomt kunnen deze ver-
schijnselen deel uitmaken van een psychische aandoening die  
borderline (persoonlijkheids) stoornis wordt genoemd.

De  borderlinestoornis is een ingewikkelde aandoening. Dat komt 
onder andere doordat er zich veel andere psychische aandoeningen 
zoals depressie, angst- en eetstoornissen, bij kunnen voordoen. 
Daarnaast zijn de relaties met andere mensen vaak verstoord. 
Mensen met deze problematiek willen graag hechte relaties aan-
gaan, maar hebben daar vaak ook veel moeite mee Er kunnen 
dan heftige emotionele crises ontstaan, waardoor relaties verder 
verstoord raken. Mensen met een borderlinestoornis kunnen dan 
steeds meer in een isolement raken.

Het Boom Hulpboek Borderline bevat informatie over de stoornis, 
adviezen ter verbetering van relaties en vele zelfhulptechnieken. 
Met behulp van opdrachten, oefeningen en de online werkbladen 
kun je zelf werken aan verbetering.
Ook als je een aantal klachten hebt maar de borderlinestoornis 
niet bij jezelf herkent, kun je prima aan de slag. De kwaliteit van 
 je leven kan hierdoor flink verbeteren. 
Dit boek is een vernieuwde uitgave van het succesvolle ‘Border- 
line Hulpboek’ van dezelfde auteurs. Het is geactualiseerd  
en uit gebreid met een nieuw hoofdstuk over ‘aandachtsvol zijn’ 
(mind fulness) en veel nieuwe werkbladen. 

www.boompsychologie.nl
www.bua.nl

BOOM

789085 0636679

B
ord

erlin
e

 ja
a

p
 s

p
a

a
n

s
 &

 
e

r
w

in
 v

a
n

 m
e

e
k

e
r

e
n

19 mm

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_POD_2018_Omslag_19mm.indd   1 29-10-18   11:53



   jaap spaans & 
 erwin van meekeren

amsterdam mmxvii

Border-
  line

   Boom Hulpboek

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   3 29-10-18   11:49



©  2000 Boom uitgevers Amsterdam

Negende, herziene druk, 2010

Twaalfde oplage, 2017

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen 

mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van 

artikelen 16 h t   / m 16 m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, 

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de 

Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 kb, www.reprorecht.nl) 

of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse 

regeling in de zin van art. 16 l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen 

van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie

werken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO 

(Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060,  

2130 kb Hoofddorp, www.stichtingpro.nl ).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without  

the written permission of the publisher.

Omslagontwerp & verzorging binnenwerk

René van der Vooren, Amsterdam

isbn  978  90 8506 366 7

nur  770, 772

www.boompsychologie.nl

www.bua.nl

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   4 29-10-18   11:49



5

 Voorwoord 9

1 Inleiding: hoe gebruik ik dit zelfhulpboek? 11

 Wat is zelfhulp ? 12

 Is dit boek wel geschikt voor mij ? 14

 Waar is dit boek op gebaseerd ? 15

 Wat is de opzet van dit boek ? 15

 Hoe kan ik het best aan de slag gaan? 17

2 Wat is een borderlinestoornis? 23

 Geschiedenis 24

 Hoe vaak komt een borderlinestoornis voor? 24

 De verschijnselen 25

 Hoe ontstaat een borderlinestoornis? 40

 Wat zijn de gevolgen? 54

 Heb ik een borderlinestoornis? 56

3 Hoe pak ik problemen het beste aan? 61

 Algemene verstandige levensmaatregelen 62

 Bewaar evenwicht tussen stress    /  steun en kracht    /    kwetsbaarheid 64

Inhoud

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   5 29-10-18   11:49



6

 Een registratie bijhouden 64

 Hoe pak ik problemen geduldig aan? 67

 Hoe pak ik problemen stap voor stap aan? 71

 Het verbeteren van zelfwaardering 75

4 Aandachtsvol problemen oplossen 81

 De aandachtsvolle houding 84

 Het toepassen van de aandachtsvolle houding 89

5 Omgaan met prikkelende gebeurtenissen 
 & situaties 97

 Gebeurtenissen en situaties 100

 Welke gebeurtenissen en situaties kan ik beter vermijden? 100

6 Evenwichtiger worden door anders te denken 107

 Hoe denk ik? 110

 Anders leren denken 118

7 Hoe beheers ik heftige emoties? 131

 De waarde van emoties 134

 Het ervaren van emoties 135

 Hoe kunnen emoties erg heftig worden? 137

 Grip krijgen op te sterke en wisselende emoties 139

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   6 29-10-18   11:49



7

8 Hoe beheers ik mijn impulsieve gedrag? 147

 Negatieve impulsiviteit 151

 Zelfbeschadiging 153

 Hoe overwin ik mijn schaamte? 156

 Motivatie verhogen 158

 Een analyse maken van je impulsieve gedrag 171

 Hoe kan ik impulsief gedrag voorkomen? 178

9 Wat kan ik veranderen in de omgang 
 met anderen? 191

 Eerste hulp bij crisis in de relatie 192

 Hoe kun je je relaties goed houden en verbeteren? 194

 Stel anderen op de hoogte van je klachten en tekortkomingen 195

 Leer je relaties waarderen 197

 Uit je emoties 201

 Vraag om hulp 203

 Leer kritiek te incasseren en te geven 205

 Vermijd extreme oplossingen: kies liever de gulden middenweg 209

 Let op het langetermijneffect van je gedrag 210

 Spreek je wensen en verwachtingen uit 211

 Durf nee te zeggen, durf te weigeren 215

 Onderhandel en maak duidelijke afspraken 220

 Onderken en beheers je schuldgevoelens 223

 Laat conflicten niet te hoog oplopen 226

 Doe samen dingen die voldoening geven 228

 Geef en sta open voor complimenten 229

 Luister naar de ander en laat dit merken 230

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   7 29-10-18   11:49



10 Overige verschijnselen: 
 suïcidaliteit, dissociatieve ervaringen 
 & realiteitsvervorming 235

 Omgaan met suïcidaliteit 236

 Omgaan met dissociatieve ervaringen 239

 Omgaan met realiteitsvervorming 248

11 Leren hanteren van een crisis 253

12 Deskundige hulp 259

 Literatuur & informatie 273

 

 Nuttige adressen 279

 

 Register 281

 

 Over de auteurs 287

8

Borderline_Twaalfde_Oplage_Aanpassing_2018_POD_ZW_288pp.indd   8 29-10-18   11:49



9

Dit boek hebben we geschreven voor mensen die zelf iets willen verande

ren aan hun situatie en aan hun klachten. Dit boek richt zich in eerste in

stantie op mensen die een borderlinestoornis hebben of belangrijke ken

merken daarvan. Maar delen van het boek zijn ook heel bruikbaar voor 

hen die (alleen) last hebben van een of meerdere van de verschijnselen en 

problemen die in verschillende hoofdstukken besproken worden. 

In mei 2000 verscheen de eerste versie van het Borderline Hulpboek. 

Het bleek een groot succes te zijn: lovende recensies en vele herdukken. 

In 2005 is de uitgever gestart met een nieuwe serie ( ‘Hulpboeken’  )  

waarin nog nadrukkelijker aandacht wordt geschonken aan zelfhulp 

(voor diver se stoornissen), onder andere door veel zelfinvullijsten.  

In 2015 is er een online zelfhulpversie van dit boek gemaakt : de eHealth

cursus Borderline.

Mensen verschillen onderling, ook al hebben ze bijvoorbeeld een

zelfde aandoening. We kunnen ons niet tot ‘iedereen’ richten en we heb

ben daarom keuzes moeten maken. Zo hebben we ervoor gekozen om in 

de jijvorm te schrijven en vrij veel aanwijzingen te geven hoe dit boek te 

gebruiken. We richten ons vooral op mensen die het relatief moeilijk heb

ben en moeite hebben de juiste maat te houden (bijvoorbeeld: perfectio

nistisch zijn, of hard van stapel lopen). Daarom geven we enerzijds duide

lijke praktische adviezen en richtlijnen en formuleren we anderzijds vaak 

voorzichtig. Dit doen we om de inhoud zo veel mogelijk voor een grote 

groep mensen tot zijn recht te laten komen.

Voorwoord
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Dit boek kwam tot stand door een combinatie van zorgvuldige be

studering van de wetenschappelijke literatuur en jarenlange praktijk

ervaring. Onze dank gaat daarom uit naar al die patiënten met een 

borderlinestoornis, en hun directbetrokkenen, waarmee wij tijdens 

hun behandeling konden samenwerken. Wij maakten van nabij hun 

voortdurende inspanningen mee om ondanks soms zeer moeilijke 

levensomstandig heden aan verbetering te blijven werken. Dit inspi  

reerde ons tot het schrijven van dit boek. 

Er ging een stimulerende invloed uit van het landelijke Triade 

overleg Borderline, waarin behalve hulpverleners en preventiemede

werkers, zelfhulp    /    belangenverenigingen zijn vertegenwoordigd  

zoals Stichting Borderline en Stichting Labyrint~In Perspectief. 

Diverse edities, zoals in 2006 en 2010, werden herzien en herdrukken 

werden geactualiseerd, zoals ook deze laatste druk. Telkens werd de 

feedback van de lezers daarin verwerkt. Omdat mensen nu eenmaal 

verschillen zal dit boek niet voor iedereen even geschikt zijn en bij 

 ernstige problemen raden we altijd professionele hulp aan.

Jaap Spaans & Erwin van Meekeren 

maart 2016
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1

Wat is zelfhulp?

Wij denken dat je zelf een heleboel dingen kunt doen om minder last te 

hebben van je klachten, in elk geval van een aantal klachten. Dit boek 

geeft aanwijzingen hoe je jezelf kunt helpen. Hiermee neem jij de verant

woordelijkheid voor hoe je met de klachten omgaat. We gaan ervan uit 

dat je altijd iets kunt veranderen aan je situatie, hoe minimaal ook, en dat 

je er door het lezen van dit boek voor kiest om het heft zo veel mogelijk in 

eigen handen te nemen. Bedenk dat alleen jij beslist wat je doet, vooral 

als je de beschrijving in de tekst te optimistisch, te voortvarend of mis

schien soms te betuttelend vindt. Je besluit zelf wat je aanpakt. Dat is een 

verschil met therapie bij een therapeut. Je bepaalt bij zelfhulp helemaal 

zelf welk advies je opvolgt en wanneer je dat doet. Je motivatie om aan

wijzingen uit te voeren moet daarom uit jezelf komen. Dat kan misschien 

lastig zijn, maar heeft ook een groot voordeel; echte motivatie komt im

mers altijd vanuit je eigen innerlijk. Dit boek geeft dan ook verschillende 

aanwijzingen hoe je je innerlijke motivatie kunt verhogen. 

Motivatie

Met zelfhulp ontwikkelt zich de motivatie van binnenuit en niet door

dat iemand je van buitenaf aanmoedigt iets te ondernemen. In therapie 

confronteert een therapeut je misschien met het een en ander. Bij zelf

hulp confronteer je jezelf. Je zult het vooral zelf merken als je iets nieuws 

ontdekt, iets nieuws uitprobeert, of als je dat juist niet doet. Het is vooral 

belangrijk eerlijk met jezelf om te gaan.

Eerlijkheid

Dit zelfhulpboek vraagt van jou om open en oprecht te zijn. Er worden tal 

van vragen aan je gesteld en je wordt geadviseerd om op te schrijven wat 

je voelt, denkt en doet. Daarvan merk je natuurlijk vooral het positieve ef

fect als je eerlijk opschrijft wat er speelt. Oprechtheid betekent niet dat je 

ook klakkeloos alle opdrachten plichtsgetrouw uitvoert. Het betekent dat 

je zelf nagaat of je het belang inziet van een advies of oefening. Een ac
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tieve rol helpt je. Maar een advies alleen uitvoeren omdat het in dit boek 

staat zal zijn doel waarschijnlijk voorbij schieten. 

Actieve rol

We gaan ervan uit dat je door omstandigheden of kwetsbaarheden waar

op je zelf onvoldoende invloed had, jouw (borderline)klachten hebt ge

kregen. Je hebt niet voor de klachten gekozen en er niet zelf om gevraagd. 

Je hebt er geen schuld aan. Het is niet een teken van slapte of dat je als 

persoon niet deugt. In dit zelfhulpboek gaan we er echter wel van uit dat 

je niet hulpeloos hoeft te wachten op wat er op je afkomt. Je kunt zelf 

actief iets doen en je hoeft niet te blijven wachten tot anderen het initia

tief nemen om je te helpen. Je kunt en je mag zelf aan de slag. Zelfhulp 

gaat ervan uit dat je niet zo af en toe, eens in de zoveel tijd, wat probeert 

te doen, maar dat je er in de loop van de week regelmatig mee bezig bent. 

Het vraagt een actieve werkhouding.

Zelfhulp betekent ook dat je bereid bent om alert jezelf en je omstan

digheden waar te nemen. Het vraagt van je dat je opmerkzamer bent  

dan je in het gewone dagelijkse leven gewend bent. Zelfhulp vraagt om 

een houding die enerzijds is gericht op aanvaarding en anderzijds op 

 verandering. Dat je de klachten nu hebt zou je aan de ene kant moeten  

leren accepteren terwijl je aan de andere kant openstaat voor veran

dering. 

Zelfhulp is voor veel klachten een constructieve positieve manier van 

werken gebleken. Als je zelfhulp toepast, werkt het het beste als je op een 

milde en positieve manier naar jezelf kijkt. Als iets niet lukt zeg dan tegen 

jezelf: ‘Jammer, dat het nu niet lukt. Het geeft niet. Ik laat het nu even los 

en probeer het later nog eens.’ En bedenk: niet alles is met zelfhulp op te 

lossen!

Grenzen

Zelfhulp heeft ook haar grenzen. Verwacht van de adviezen vooral steun 

en verlichting. Voor volledig herstel is vaak meer nodig dan het volgen van 

de aanwijzingen. Misschien zijn sommige klachten en problemen voorlo
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1

pig moeilijk of niet beïnvloedbaar (of lijken dat te zijn). Vooral wanneer je 

aan relatief ernstige klachten lijdt, is het waarschijnlijk nodig dat je naar 

een deskundige hulpverlener gaat en om hulp vraagt. Zelfhulp is niet de 

enige weg naar verandering. In hoofdstuk 12 kun je daarom lezen wat 

voor therapieën professionele hulpverleners geven. Zelfhulp is vaak ook 

goed te combineren met professionele hulp.

Dit zelfhulpboek geeft allerlei aanwijzingen waarvan is gebleken dat 

ze goed kunnen werken bij de klachten en verschijnselen die in dit boek 

besproken worden. Elke aandoening of ziekte, en dus ook een borderline

stoornis, openbaart zich echter op een unieke manier. Het is daarom erg 

moeilijk om kantenklare oplossingen te geven die voor iedereen wer

ken. Kijk daarom goed of de gegeven adviezen op jou van toepassing zijn 

en zoek zelf naar wat wel bij je past.

Is dit boek wel geschikt voor mij?

Het lezen van een zelfhulpboek begint vaak met een verlangen naar 

 bevestiging. Je wilt wellicht graag zelf uitzoeken of je een bepaalde 

stoornis hebt of niet, in dit geval een borderlinestoonis. De borderline

stoornis is echter een zeer ingewikkelde aandoening, die vele uiteen

lopende verschijnselen kent. Het kan daarom lastig zijn onderscheid 

te maken tussen welke gedragingen, gedachten en gevoelens onder

deel zijn van de borderlinestoornis en welke niet. Wij zullen in dit boek 

trachten je zo helder mogelijk uit te leggen om welke verschijnselen 

het gaat. Door voorbeelden te geven van verschillende patiënten hopen 

wij je duidelijk te maken dat de borderlinestoornis zich op veel verschil

lende manieren kan openbaren. Wij gaan ervan uit dat je naast de bor

derlinesymptomen ook tal van andere unieke eigenschappen en talen

ten hebt. Lang niet alles wat je doet, voelt en denkt is onderdeel van 

deze aandoening. 

We zullen regelmatig de term (borderline)patiënt gebruiken. Niet 

iedereen is in behandeling (patiënt) en sommige lezers zullen de term 

 ‘cliënt’ prettiger vinden. Voor ons zelf bestaat er echter geen verschil in 

bejegening van mensen met deze problematiek, ongeacht of men zich
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zelf als patiënt of als cliënt beschouwt. We hopen dat je jezelf voldoende 

in de tekst herkent, ook als de term ‘patiënt’ je minder aanspreekt. 

Omdat het om zoveel verschillende symptomen gaat, is het erg las

tig om zelf te bepalen of je aan de stoornis lijdt of niet. De diagnose kan 

daarom het beste door een deskundige worden gesteld. Je kunt overigens 

ook een aantal verschijnselen herkennen zonder dat je de stoornis hebt. 

En, je kunt aan de slag met bepaalde onderdelen uit dit boek, ook als de 

diagnose ‘borderline’ niet op jou van toepassing is. 

Waar is dit boek op gebaseerd?

Als klinisch psycholoog en psychiater behandelen wij al vele jaren mensen 

met borderlineproblematiek. Deze mensen hadden wij bij het schrijven 

van dit boek steeds in gedachten. De verhalen van patiënten die je in dit 

boek leest zijn aan onze praktijkervaringen ontleend. Uiteraard zijn de na

men en sommige gegevens veranderd om herkenning te voorkomen. 

Onze adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzich

ten. Wij hebben dan ook rijkelijk geput uit de inzichten van vele beken

de methodieken (bijvoorbeeld dialectische gedragstherapie, cognitieve 

(schema) therapie, mentaliseren bevorderende therapie) en van deskun

digen zoals Marsha Linehan, Aaron Beck, Jeffrey Young, Anthony Bateman, 

Peter Fonagy en vele anderen (zie ook de literatuurverwijzingen achter in 

dit boek). Sommige onderdelen van dit boek zijn bewerkingen van eerder 

door ons beschreven opvattingen en methodes. Ze zijn bedoeld om je te 

wijzen op mogelijke manieren van verandering. 

Wat is de opzet van dit boek?

Om te beginnen kun je jezelf goed op de hoogte stellen van wat er bekend 

is over deze stoornis. Dit kun je lezen in het tweede hoofdstuk. Wanneer 

je voldoende kennis over de stoornis hebt, kun je je afvragen: wat kan ik 

doen om verlichting van mijn klachten te krijgen? Dit staat beschreven in 

hoofdstuk 5 tot en met 11. In deze hoofdstukken werken we met het vol

gende model:
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1 We zullen, zoals je in de inhoudsopgave kunt nagaan, systematisch 

de onderdelen van dit model bespreken.

Zoals je in het eerste deel hebt kunnen lezen is instabiliteit een 

hoofd kenmerk van de borderlinestoornis. Hiervan merk je zelf vooral de 

sterke en wisselende emoties. Heftige emoties kunnen door tal van zaken 

in de hand gewerkt worden. We gaan er in dit boek van uit dat ze vooral 

worden uitgelokt door gebeurtenissen die je meemaakt, gedachten die 

je hebt, gedrag dat je vertoont en de reactie daarop van je omgeving. Dit 

komt tot uitdrukking in het model van heftige emoties, dat ook in hoofd

stuk 2 en andere hoofdstukken terugkomt.

Vanaf hoofdstuk 5 kun je over alle onderdelen van het model aan

wijzingen vinden. In hoofdstuk 5 ‘Omgaan met prikkelende gebeurte

nissen’ lees je over gebeurtenissen die intense gevoelens kunnen op

roepen. In hoofdstuk 6 ‘Evenwichtiger worden door anders te denken’ 

gaat het over gedachten die aanleiding geven tot heftige emoties. In 

hoofdstuk 7 ‘Hoe beheers ik heftige emoties?’ kun je lezen hoe je je te

genover heftige emoties kunt opstellen. Sterke emoties kunnen aan

leiding geven tot gedrag dat schadelijk voor jezelf of anderen kan zijn. 

Hoe je dit gedrag kunt veranderen lees je in hoofdstuk 8 ‘Hoe beheers ik 

mijn impulsieve gedrag?’. 

heftige emoties

gebeurtenis

gedachten

gedrag

omgeving

Model van de heftige emoties
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Een aantal zaken heeft vooral betrekking op jezelf. Daarnaast gaat de 

borderlinestoornis vrijwel altijd gepaard met problemen die je kunt erva

ren in de omgang met anderen: je partner, vrienden, kennissen, familie

leden en collega’s. Het opheffen van de borderlineklachten gaat daarom 

heel moeilijk als je die problemen niet leert vermijden of oplossen. Hoe je 

dat kunt doen staat in hoofdstuk 9: ‘Wat kan ik veranderen in de omgang 

met anderen?’,

Voordat je met de hoofdstukken 5 t ot en met 11 aan de slag gaat, kun 

je in hoofdstuk 3 ‘Hoe pak ik problemen het beste aan?’ nog lezen hoe je 

in het algemeen problemen het beste kunt aanpakken. Omdat je proble

men beter oplost wanneer je wat meer zelfvertrouwen hebt (je hebt dan 

minder snel het gevoel te falen) wordt het verbeteren daarvan behan

deld in het hoofdstuk over problemen aanpakken. In hoofdstuk 4 lees je 

vervolgens over het belang van ‘aandachtsvol problemen oplossen’. Een 

aandachtsvolle houding is voor mensen met borderlineproblematiek van 

belang, zeker wanneer ze de zelfhulp toepassen die in de hoofdstukken 

5 tot en met 11 staat beschreven. Ten slotte beschrijven we in hoofdstuk 

10 hoe je het beste kunt omgaan met een aantal lastige aspecten van de 

borderlinestoornis: suïcidaliteit, gevoelens van leegte en wegrakingen 

en realiteitsvervormingen.

Er zit naar ons idee een logische opbouw in dit hulpboek, en we raden 

je dan ook aan om te proberen alles te lezen en stap voor stap te werk te 

gaan. Het is natuurlijk ook mogelijk je eigen volgorde te kiezen. Bijvoor

beeld door te beginnen met die hoofdstukken waarin je het meest van 

jezelf herkent of die het minst moeilijk lijken om mee te starten.

Hoe kan ik het best aan de slag gaan?

Ten slotte volgt nog een aantal tips hoe je naar ons idee het beste uit dit 

boek en uit jezelf haalt.

Werk regelmatig, maar loop niet te hard van stapel 

Het aardige van een zelfhulpboek is dat je er helemaal alleen mee aan de 

slag kunt. Soms is dit erg prettig. Je kunt in je eigen tempo op je eigen ma
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nier uitzoeken hoe je aan je problemen wilt werken. Hieraan zit wel een 

valkuil. Omdat mensen zo verschillend zijn en er er zoveel verschijnselen 

zijn, is het boek gedetailleerd en dik. Het is onze ervaring dat nogal wat 

mensen met borderlineproblematiek voortvarend aan de slag gaan en 

perfectionistisch zijn. Ze willen zo veel mogelijk, zo snel en zo goed mo

gelijk doen. Stel bij je wens tot veranderen niet te hoge eisen aan jezelf. 

Dit leidt tot onnodige teleurstellingen. Wij adviseren je om in een rustig 

tempo te lezen en het boek regelmatig even weg te leggen. Kijk eens wat 

je aanspreekt. Als iets je minder aanspreekt of je vindt het nog te moeilijk, 

het emotioneert je bijvoorbeeld te veel, ga dan ergens anders verder. We 

hebben je namelijk zo veel mogelijk keuzemogelijkheden willen geven. 

Lukt het een niet, dan misschien het ander wel. De adviezen die gegeven 

worden zijn van toepassing op de verschillende aspecten van de border

linestoornis. Je kunt dus het beste het totale pakket aan adviezen door

nemen. Maar dat hoeft niet allemaal in één keer. 

Schakel ook anderen in

Je zult waarschijnlijk het meeste baat hebben bij dit boek wanneer je de 

hulp van anderen inschakelt. Mensen die met je mee kunnen denken en 

je kunnen adviseren. Ga daarom na wie je vertrouwt. Mensen die jouw 

problemen serieus nemen. Vraag hen dit boek ook te lezen en je te helpen 

bij je veranderingsplannen. Luister naar hen. Als zij vinden dat het tijd 

wordt om deskundige hulp te zoeken, dan is dat iets om rekening mee te 

houden. Je kunt heel veel zelf oplossen, maar misschien niet alles. Som

mige problemen zijn zo groot of ernstig of langdurig dat je niet zonder 

deskundige hulp kunt. Aarzel dan niet om die te vragen. Voor veel proble

men geldt dat als je er lang mee doorloopt het steeds moeilijker wordt 

deze aan te pakken. 

Wanneer je in therapie bent, kun je ook je hulpverlener vragen dit 

boek te lezen. Het werken met dit boek kun je ook goed combineren met 

deelname aan een lotgenotengroep (zelfhulpgroep). Wanneer je infor

matie wilt hebben over zelfhulp of lotgenotengroepen kun je je wenden 

tot een van de organisaties die achter in dit boek vermeld staan bij ‘Nut

tige adressen’.
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Dit is misschien allemaal niet eenvoudig, maar probeer toch met 

mensen die je vertrouwt te praten over wat er aan de hand is. Vraag ze 

met je mee te denken en je te ondersteunen bij je zelfhulpplannen. Kort

om, overweeg serieus iemand zoals je partner, een vriend(in) of een hulp

verlener te vragen je te helpen.

Neem de tijd en heb geduld

Je zult merken dat er in de volgende hoofdstukken veel informatie en 

advie zen worden gegeven. Neem er de tijd voor om alles door te lezen. 

Leg het boek af en toe even terzijde om de informatie op je in te laten 

werken. Kies bijvoorbeeld eerst de hoofdstukken die gaan over proble

men waar jij vooral last van hebt. Breng hierbij zo veel mogelijk geduld 

op. Bedenk ook dat echte verandering tijd kost. Beschuldig jezelf in ie

der geval niet als er iets niet lukt. Geef jezelf liever een pluim omdat je 

het hebt geprobeerd. De oefeningen en adviezen zijn soms vrij zwaar 

of moeilijk om uit te voeren. Het ligt dus niet zozeer aan jou als je eens 

denkt: ‘Dit is erg moeilijk om te doen.’ Menig ander zal er net zo over 

denken. De adviezen en oefeningen zijn echter wel haalbaar, zo is in de 

praktijk gebleken.

Bij zelfhulp voor borderlineproblematiek is geduld opbrengen ook 

erg belangrijk. Je hebt de klachten niet zomaar gekregen. Daar is vaak 

een lange weg aan voorafgegaan en meerdere factoren hebben een rol 

gespeeld en spelen wellicht nog steeds een rol. Zo kunnen klachten zijn 

voortgekomen uit een achtergrond van vroege verlating, verwaarlozing 

of misbruik. Ze hebben je misschien op de een of andere manier geholpen 

om je ondanks moeilijke omstandigheden toch nog staande te houden. 

De klachten hebben daardoor een bepaalde betekenis in je leven gekre

gen. Hou er dan ook rekening mee dat het geduld en flinke inspanning 

van je kan vragen om tot vermindering van je klachten te komen.

Breek niet af wat je al hebt opgebouwd

Houd er rekening mee dat je pas de meeste kans van slagen hebt om be

langrijke veranderingen in je leven door te voeren als je controle hebt 

over problematisch impulsief gedrag. Zolang je bijvoorbeeld nog drift
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buien hebt of overmatig alcohol of drugs gebruikt, worden je vorderingen 

voor een gedeelte steeds weer tenietgedaan. Vanuit een destructieve nei

ging kun je dingen die je hebt veranderd, zoals omgang met anderen, te

niet willen doen. Die drang is vaak tijdelijk, terwijl het effect van destruc

tief gedrag vaak langer duurt. Het is wellicht verstandig dit in gedachten 

te houden.

Beoordeel het boek niet te extreem en jezelf ook niet

Als iets niet direct lukt of het gewenste resultaat heeft, betekent het nog 

niet dat het advies ‘waardeloos’ of ‘slecht’ was. Je denkt misschien ‘ha ein

delijk, fantastisch, een boek helemaal voor mij’. Je stort je erop, het levert 

niet direct het gewenste resultaat en het boek komt terecht in de catego

rie ‘ waardeloos ’. Bedenk dan bij het lezen dat je soms te hard van stapel 

kunt lopen, dat je (onderdelen van het) boek zult beoordelen als ‘goed’ of 

‘slecht ’, je heftig geëmotioneerd kunt raken, je je niet serieus genomen 

kunt voelen (hoewel het tegendeel de bedoeling is). Je denkt misschien dat 

‘jij weer de schuld krijgt’ en dat jij moet veranderen in plaats van de ande

ren. Of je denkt dat het aan jou ligt: ‘Ik kan dit niet, ik ben waardeloos. Ik 

kan ook niets.’ Bedenk dan dat je nergens toe verplicht bent en wees mild 

voor jezelf. Wat je wel en wat je niet aanpakt is uiteindelijk je eigen verant

woordelijkheid. Het betekent niet dat je minder waard bent.

Als je impulsief, boos of teleurgesteld reageert op de inhoud van dit 

boek, leg het dan weg en laat het even bezinken. Roep eventueel hulp in.

Werken met adviezen en werkbladen

Omdat je soms heftig geëmotioneerd bent of niet goed in staat bent je 

lang te concentreren, hebben we het volgende bedacht. We beginnen elk 

hoofdstuk met een korte inleiding over het onderwerp en het model van 

de heftige emoties (dat dus telkens terugkomt) en enkele belangrijke 

aandachtspunten. De ‘belangrijke aandachtspunten’ zijn bedoeld voor 

situaties waarbij je te veel last hebt van je klachten en je moeite hebt met 

geduld opbrengen, lezen, concentreren en het overzicht  houden. Je hebt 

dan wellicht behoefte aan korte en krachtige adviezen. Die staan daarom 
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steeds aan het begin van ieder hoofdstuk bij ‘belangrijke aandachts

punten’ omschreven. Deze adviezen werken vooral op de korte termijn. 

Wanneer je ook over een langere periode meer beheersing over je klach

ten en problemen wilt krijgen kun je de rest van het hoofdstuk lezen. 

Hierin staan steeds tal van aanwijzingen. Je kunt kijken welke daarvan je 

aanspreken. Als je op een regelmatige, consequente manier aan de slag 

wilt gaan kun je kijken naar de adviezen aan het einde van ieder hoofd

stuk. Deze adviezen vormen gezamenlijk een soort zelfhulpcursus. 

Ze zijn bedoeld om op de lange termijn effecten op te bouwen. Je leert 

er nieuwe vaardigheden mee. Via www.boompsychologie.nl kun je   

( gratis ) de bij behorende werkbladen downloaden en met de adviezen 

aan de slag gaan.

 

Wij stellen jouw mening over dit boek op prijs. Laat die als je daar 

 behoefte aan hebt schriftelijk weten via de uitgever. Wij zullen van 

adviezen en tips dankbaar gebruikmaken in een volgende druk.  

Voor nu: veel succes!
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