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Soort boek/Ziekte/Stijl: Flaptekst: ‘Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het 
is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook 
voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek zoeken vrouwen met een 
Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) samen naar woorden die omschrijven hoe 
zij ‘hun’ borderline ervaren. Ze laten zien hoe ze er ieder op hun eigen manier mee 
hebben leren leven: niet met een algemene gebruiksaanwijzing, maar door acceptatie, 
zelfkennis en met vindingrijkheid.’ 
 
Over de schrijvers: De schrijfsters zijn ervaringsdeskundigen, die hebben 
meegedaan aan het initiatief Samen wijs uit Borderline die  vanaf 2004-2012 op 
initiatief van het Steunpunt GGZ Utrecht een training voor hulpverleners ontwikkeld 
hebben die vanaf 2005 ongeveer zes keer per jaar wordt gegeven door 
ervaringsdeskundigen. De reis die deze groep heeft afgelegd, dat wil zeggen de vijf 
vrouwen met een BPS en een begeleidster, Anne Oude Egberink, is weergeven in het 
boek.  
Anne Oude Egberink is andragoge, werkt als zelfstandige en bij de Stichting 
Presentie,  ASVZ en het steunpunt GGz  te Utrecht.  Zij heeft veel ervaring met het 
ontwikkelen, uitvoeren en overdragen van innovatieve trajecten in GGZ en  de 
Maatschappelijke opvang. Samenwerking met (ex) cliënten vindt zij belangrijk. Zij 
heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van trainingen en 
workshops voor professionals samen met ervaringsdeskundigen.  
 
Korte Beschrijving: ‘Borderline van binnenuit’ Handreiking aan hulpverleners  is 
nu eens niet een boek waarin steeds een wijze hulpverlener of onderzoeker achteraf 
een interpretatie geeft van datgene wat de ervaringsdeskundigen hebben beschreven.  
Nee, het is hun gezamenlijke zoektocht, waaraan ook begeleidster Anne Oude 
Egberink meedeed. Zij wilde nabijheid, geen afstand.  
Er staat naast een verklarende woordenlijst achterin wel enige algemene uitleg en 
toelichting in het boek, maar in grijze kaders en van een bron voorzien ( bijvoorbeeld 
www.trimbos.nl).  
              De groep heeft samen gezocht naar woorden die omschrijven hoe zij ‘hun’ 
borderline ervaren.  Ze beschrijven hoe ze erachter zijn gekomen wat er met hen aan 
de hand was en hoe ze ermee hebben leren leven. Dat daar niet een algemene 
gebruiksaanwijzing voor te geven is, maar dat acceptatie, zelfkennis en 
vindingrijkheid helpen, dat zij welkom wilden zijn mét hun borderline. 
            Ze lichten toe waarom zij veel hebben geleerd van hun lotgenotencontact, het 
samen sterk zijn en zoeken. Zo geven zij  bijvoorbeeld een persoonlijke invulling van 
DSM-IV criteria. Want (pagina 35) ‘Deze persoonlijke invulling van hoe je eigen 
borderline er uit kan zien en hoe ze van binnen voelt, het oordeelsvrije onderzoek 
naar onderliggende behoeften en betekenissen  was cruciaal voor het loskomen uit 
(zelf) stigmatisering. Het maakt je geschiedenis weer je eigen geschiedenis. Je gaat 
jezelf van binnenuit begrijpen.’   
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       Op reis leren we zo veel van hen, over wat zij ontdekt hebben en hoe zij hun leven 
vorm hebben kunnen geven, hoe zij denken over kinderen krijgen, relaties, 
vriendschap, werk etc.. Wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, om uiteindelijk 
in hoofdstuk zeven handreikingen aan hulpverleners te leveren. 
     Het vraagt onder andere dat wordt geleerd om te gaan met vooroordelen, mensen 
met een BPS te zien als gewone mensen, maar dan ánders, er te zijn en samen te leren 
omgaan met borderline. Dat dat niet makkelijk is en dat zij allerlei streken hebben 
uitgehaald is ook in het boek te lezen, maar dan met een toelichting die verhelderend 
is en begrip levert.     

 Wat viel op:  Mensen met een BPS worden vaak door anderen als lastig en 

hinderlijk ervaren en kunnen in andermans ogen vreemd gedrag vertonen. Ook veel 

hulpverleners kijken negatief aan tegen borderliners. Dit boek levert begrip voor 

mensen met een BPS, maakt hun gedrag  niet alleen begrijpelijk, maar levert daarbij 

ook nog eens handvatten aan hulpverleners. Van binnenuit. Voor iedere hulpverlener 

die te maken krijgt met mensen met een BPS zou het verplichte kost moeten zijn. Dat 

benadrukt ook Bauke Koekkoek , lector aan de Hogeschool Arhem- Nijmegen. 

Borderline van binnenuit is een ontwapenend boek dat hulpverleners aanspoort niet 

op afstand te blijven maar juist dichterbij te komen. In die nabijheid kan zichtbaar 

worden dat mensen met borderline gewone mensen zijn, maar dan ánders.  Lezen 

dus, dit boek!! 

Citaten: Pag.17: ‘De uitwisseling van ervaringen en het samen op begrip brengen 

daarvan vormt de basis van dit boek.’ 

Pag. 47: ‘Die borderlinekliniek stond heel goed aangeschreven, maar ik heb er niets 

aan gehad. Sterker nog: het was choquerend en schadelijk. Je werd er niet op je 

gezonde deel aangesproken, alles draaide om borderline. Je werd echt alleen en 

uitsluitend gezien als een borderliner. Je werd hoe dan ook door iedereen alleen maar 

als een borderliner behandeld; je werd gereduceerd tot je ziekte.’ 

Pag.54: ‘Gedurende de twee jaar dat ik opgenomen ben geweest heb ik veel leuke 

dingen meegemaakt en veel kattekwaad uitgehaald met mensen die echte maatjes 

waren geworden. Ook heel veel nare dingen trouwens: ik ben een paar keer 

randpsychotisch geweest en dan kwam ik op de gesloten afdeling in de isoleer, geen 

pretje!  

Ik heb niet het idee dat ik daar echt in therapie ben geweest; (…) De hulpverleners 

hadden een soort angst voor mij omdat ik zo fijngevoelig was dat ik alle punten die 

niet lekker liepen feilloos wist te benoemen. Borderliners hebben de naam dat ze 

teams uit elkaar spelen, zo ziet het er aan de buitenkant uit.’ 

 

Pag.61-62: ‘Onze echte hulpvraag kan pas tevoorschijn komen als we werkelijk 

worden uitgenodigd om in gesprek te gaan, in een veilige sfeer, zonder oordelen en 

aannames. (…) Voor een beter begrip van mensen met borderline is het nodig om de 

persoonlijke beleving, op de eerste plaats te zetten. Wat maakt dat je dood wilt, wat 



maakt dat je jezelf verwondt? Wat is daarin jouw eigen persoonlijke logica, hoe valt 

het te begrijpen als antwoord op de wens om gewone, algemene behoeftes te 

vervullen?’ 

Pag.95: ‘Leven met een borderline stoornis is niet gemakkelijk. We hebben in de 

voorafgaande serie portretten geprobeerd te laten zien wat ons daarbij baad en 

schaadt, door de lezer een inkijkje te bieden in onze levens. In dit slothoofdstuk 

proberen we te benoemen wat ons geholpen heeft om te leren omgaan met borderline 

en wat hulpverleners daar op hun beurt weer van kunnen leren.’ 

Extra/ Recensie: Achterflap: Paul van Hoek over Borderline van binnenuit: 

‘Prachtig, ontroerend, verhelderend en een verfrissende kijk op borderline. Ik hoop 

dat heel veel hulpverleners en mensen met borderline(achtige) problemen dit boek 

lezen!!' 

Zie ook: http://www.stichtingborderline.nl  en 

http://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/presentatieborderlineva

nbinnenuit.pdf  

en 

http://www.mgv-online.nl/lopende_zaken/bericht/58/Borderline-van-binnenuit  

Ad Kaasenbrood, psychiater/psychotherapeut Pro persona, Arnhem, en directeur 

kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen MGV 12 december 2012: ‘ (…) De teksten 

van de auteurs getuigen van een brede insteek. Ze richten hun reflectie niet alleen op 

hulpverleners maar ook op zichzelf. Dat geeft het boek niet het karakter van een 

aanklacht tegen de wereld in het algemeen en hulpverleners in het bijzonder, wat in 

egodocumenten in het verleden nog wel eens het geval was. En dat is een wezenlijk 

verschil. Begrepen hulpverleners die egodocumenten nogal eens met 'er deugt weinig 

van die hulpverlening', nu is de teneur 'laten we het er vooral met elkaar over gaan 

hebben'. En daar is alle reden voor, want de set aanbevelingen over de bejegening die 

de auteurs aan hulpverleners meegegeven toont opvallende overeenkomsten met de 

aanbevelingen en adviezen die de internationale top van professionals en 

onderzoekers (Bateman, Gunderson, Livesley enzovoorts) hierover geven in 

handleidingen voor behandelingen. Er valt met toenadering kortom een wereld te 

winnen.’ 
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