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Doe even normaal
Hoe behandel je borderline?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis waar je niet 

zomaar vanaf komt. Robinne vertelt wat er allemaal nodig 

was om haar te helpen. De zorg voor haar hond hielp haar 

om zich weer veilig te hechten. Intensieve begeleiding met 

veel tijd en energie liet haar inzien dat zij het waard is om 

te leven. Daarnaast helpen medicijnen als antipsychotica 

en antidepressiva om haar negatieve gedachtestroom te 

onderbreken. 

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
borderline - automutilatie - antipsychotica - antidepressiva 

- laag zelfbeeld

Kerndoel 
34 Inzicht en bevorderen van lichamelijke en psychische 

gezondheid

Verdieping
Deze clip maakt deel uit van een drieluik over borderline 

met aansluitend lesmateriaal: wat is het, wat betekent het 

en hoe kun je het behandelen. Het hoort bij de NTR-serie 

‘Doe even normaal’ die ondersteund wordt door een  

website met informatie over 14 psychische aandoeningen.

Via de website Psychowijzer kunt u een folder over  

borderline downloaden met veel achtergrondinformatie 

over deze psychische aandoening.

Antwoorden
1a C, 1b B, 2 hond, waardevol, hechten aan,  

onvoorwaardelijk, altijd weer, afgewezen. 3a Dan zagen 

haar teamgenoten haar snijwonden of littekens.

3b Ze heeft het uitgelegd / er over gepraat. 

4 antipsychotica en antidepressiva. 5a 150.000 tot 250.0000 

(dit is zo’n 1 tot 2 procent). 5b 10% 

Kijkvragen
1a Konden ze vroeger borderline genezen?

 A  Ja, met koude wisselbaden.

 B  Min of meer, je groeit er vanzelf overheen.

 C  Nee, het was voor het leven.

  b  En kunnen we nu borderline genezen?

 A Ja, met pillen en therapie gaat het voorgoed over.

 B Min of meer, je kunt een terugval krijgen.

 C Nee, zodra je met pillen stopt, komt het terug.

2 Omcirkel de juiste woorden:

 Toen Robinne niet meer naar school ging heeft ze veel hulp  

 gehad van haar hond / leraar. Omdat ze die verzorgde en  

 liefde gaf voelde ze zich waardeloos / waardevol. Daardoor  

 kon ze zich ook beter hechten aan / losmaken van  

 mensen. Daarbij was het ook belangrijk dat de  

 hulpverleners haar met strikte regels / onvoorwaardelijk  

 hielpen. Als zij het bijvoorbeeld liet afweten, mocht zij  

 altijd weer / niet meer bellen. Want het gevaar is dat  

 zij zich anders afgewezen / vertroeteld voelt.

3a Waarom was het zo lastig voor Robinne om met een  

 korte broek en een hemd te basketballen?

  b  Wat heeft ze gedaan om het minder lastig voor haar en  

 haar teamgenoten te maken?

4 Welke medicijnen slikt Robinne om beter met haar  

 borderline om te kunnen gaan?

Verdiepingsvraag
5 Op de website Psychowijzer 

 psychischegezondheid.nl/borderlinebrochure 

 kun je een folder over borderline downloaden.

  a  Zoek uit bij hoeveel Nederlanders de diagnose  

 borderline is vastgesteld. 

  b  Hoeveel procent van de Nederlanders met een 

 borderline overlijdt als gevolg van zelfdoding? 
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