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Doe even normaal
Hoe is het om borderline  
te hebben?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Robinne sneed zich in haar armen omdat ze niet tevreden 

was met zichzelf. In de vierde klas van het vwo liep de 

spanning zo hoog op dat ze moest worden opgenomen en 

niet meer naar school ging. Karlijn was als kind al zwaar  

op de hand. Ze had al vanaf haar zevende jaar gedachten 

dat ze niet meer wilde leven. Allebei hebben ze borderline. 

Ze vertellen wat dat voor hen betekent.

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
borderline - emotionele instabiliteit - automutilatie -  

depressie - 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
1 A Robinne, B Robinne, C Karlijn, D Karlijn, E Karlijn

2 Automutilatie > Je zelf willen beschadigen, Depressie > 

Heel somber voelen, Laag zelfbeeld > Negatief over jezelf 

denken, Stemmingswisseling > Gevoelens veranderen sterk, 

Suïcidaal > Je zelf van het leven willen beroven 

3a zeven jaar, 3b badkamer, 3c Karlijn 4 vierde klas, drie 

weken, school, thuis, basketbal, stress, ouders, niet, niet, 

depressieve, schaamte 5a 3 tot 4 keer,  

5b na zelfverwonding en of een eetstoornis,  

5c verslavingszorg (of bij justitie: TBS) 

Kijkvragen
1 Geef aan wie welke uitspraak over borderline  

 doet in het clipje.

 A  Ik sneed mezelf, dat gaf tien minuten rust.    

  Robinne / Karlijn 

 B  Ik vond mezelf een verschrikkelijk persoon.    

  Robinne / Karlijn 

 C Ik was als kind al zwaar op de hand.     

  Robinne / Karlijn

 D Mijn gevoelens waren zo sterk dat ze mij overspoelden. 

  Robinne / Karlijn

 E  Mijn stemming wisselde voortdurend.    

  Robinne / Karlijn 

2 Trek een lijn tussen de symptomen van een  

 borderline en de juiste omschrijving.

 Automutilatie  Gevoelens veranderen sterk 

 Depressie  Heel somber voelen

 Laag zelfbeeld Je zelf van het leven willen beroven

 Stemmingswisseling Je zelf willen beschadigen

 Suïcidaal  Negatief over jezelf denken 

3a Op welke leeftijd dacht Karlijn er al aan dat ze niet  

 meer wilde leven? 

  b  Op welke plaats in huis sneed Robinne zichzelf? 

  c  Wie van de twee zei dat haar borderline gekoppeld  

 was aan nare dingen uit het verleden? 

4 Omcirkel het juiste woord.  

 Toen Robinne in de tweede / vierde klas van het vwo  

 zat, ging het niet meer. Ze is toen drie / zes weken  

 opgenomen. Ze is dat jaar niet meer naar huis / school  

 geweest. Ze zat thuis / op school en deed eigenlijk  

 niets meer. Eerst ging ze nog wel naar de basketbal /  

 voetbal training. Maar dat gaf ook te veel stress /  

 vermoeidheid. Haar ouders / therapeuten probeerden  

 met haar te praten. Daar ging zij niet / wel op in.  

 Zij wilde hen niet / wel belasten met haar depressieve 

 / nerveuze gedachten. Daar had ze teveel schaamte /   

 trots voor.

Verdiepingsvraag
5 Op de website Psychowijzer 

 psychischegezondheid.nl/borderlinebrochure 

 kun je een folder over borderline downloaden.

  a  Zoek uit hoe veel vaker de diagnose borderline  

 wordt vastgesteld bij vrouwen dan bij mannen. 

  b  Na welke gedragingen wordt bij vrouwen vaak een  

 borderline vastgesteld? 

  c Mannen worden eerder agressief en gaan drugs  

 gebruiken. Bij welke zorg komen zij dan terecht? 
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