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1 
Heeft iemand om wie je geeft borderline of
een narcistische-persoonlijkheidsstoornis?

Na vijftien jaar huwelijk wist ik nog steeds niet wat ik verkeerd
deed. Ik zocht in bibliotheken, raadpleegde artsen, sprak met be-
handelaars, las artikelen en praatte met vrienden. Vijftien jaar lang
heb ik mezelf vragen gesteld en me zorgen gemaakt en hechtte ik
te veel geloof aan wat ze over me zei. Ik twijfelde aan mezelf en
had veel verdriet zonder te weten waarom. Toen vond ik op een
dag eindelijk de antwoorden op het internet. Ik begon te huilen van
opluchting. Al kan ik mijn dierbare borderliner niet zover krijgen
dat ze toegeeft hulp nodig te hebben, ik begrijp in ieder geval ein-
delijk wat er gaande is. Het is niet mijn schuld. Nu weet ik de waar-
heid. 

– Sophie

Is dit boek iets voor jou? 

Je hebt dit boek gekozen omdat je in een relatie zit waarin je je steeds
gespannen voelt: je weet nooit wat je kunt verwachten van je dierbare
en wanneer jullie samen zijn voelt het alsof je op eieren moet lopen.
Zelfs wanneer de relatie goed gaat, wacht je gespannen af wanneer
dingen een ongunstige wending nemen.
– Gaat het in de relatie altijd om de behoeften en wensen van je dier-

bare en nooit om die van jou? Weet je niet meer precies wat je ei-
gen behoeften en wensen zijn? 

– Stelt je dierbare onredelijke eisen, waardoor je het gevoel hebt dat
‘nee’ zeggen de strijd niet waard is?



– Heb je duizenden keren geprobeerd jouw mening uit te leggen en
is het nooit overgekomen? Is je dierbare niet bereid je te begrijpen
en vraag je je af of dat ooit wel zo zal zijn? 

– Toont je dierbare nooit een teken van medeleven voor wat jij door-
maakt? 

– Gedraagt je dierbare zich normaal als er andere mensen bij zijn,
maar word je beledigd, uitgescholden of op een andere manier
slecht behandeld wanneer jullie alleen zijn? 

– Als jullie ruzie hebben, is winnen voor je dierbare dan belangrijker
dan jouw gevoelens, of het onderwerp waarover jullie ruzie heb-
ben? 

– Praat je dierbare in verwarrende cirkels? Wordt wat je zegt ver-
draaid en worden je eigen woorden tegen je gebruikt? 

– Geeft je dierbare je op obsessieve wijze de schuld en bekritiseert hij
of zij je? 

– Praat je dierbare vaak onzin? 
– Is het duidelijk dat je dierbare helemaal uit het oog verloren is wie

je echt bent? 
– Ben jij het doelwit van de intense, gewelddadige en irrationele

woedeaanvallen van je dierbare, die niet in verhouding staan tot de
aanleiding? 

– Heb je het gevoel dat je gemanipuleerd wordt en dat er tegen je ge-
logen wordt, alsof je dierbare zomaar iets zegt om gelijk te krijgen? 

– Wil je dierbare altijd de controle hebben? 
– Stort je dierbare in als dingen niet volgens plan gaan of als hij of zij

zijn of haar zin niet krijgt? 
– Heb je het gevoel dat je te maken hebt met iemand met de emotio-

nele rijpheid van een peuter, ook al is je dierbare hoogopgeleid of
heeft hij of zij een goede baan? 

– Voel je je uitgeput, verward, overbelast, overweldigd, depressief,
hopeloos, gefrustreerd of volledig onbegrepen?

Heb je ja geantwoord op veel van deze vragen, dan hebben we goed
nieuws voor je: je bent niet gek aan het worden, het is niet jouw schuld
en je bent niet de enige. Mogelijk heb je deze ervaringen omdat ie-
mand in je naaste omgeving eigenschappen heeft die verband houden
met de borderline-persoonlijkheidsstoornis (bps), de narcistische-per-
soonlijkheidsstoornis (nps), of beide.

Op de volgende bladzijden delen we enkele ware verhalen van
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mensen die ontdekten dat iemand om wie ze gaven een of beide stoor-
nissen heeft. Net als alle voorbeelden in dit boek zijn ze gebaseerd op
de werkelijk duizenden verhalen die in de loop van 22 jaar online zijn
gedeeld. (Details zijn veranderd om de anonimiteit te waarborgen en
de privacy van mensen te beschermen.)

Het verhaal van John, die getrouwd is met een vrouw
met BPS en NPS

Getrouwd zijn met Gina betekent dat je de ene minuut in de hemel
bent en de volgende in de hel. Haar stemmingen veranderen met
de seconde. 

Zelfs wanneer ik precies doe wat ze vraagt, wordt ze nog ra-
zend op me. Op een dag droeg ze me op met de kinderen ergens
heen te gaan, omdat ze een tijdje alleen wilde zijn. Maar toen we
weggingen, gooide ze de sleutels naar mijn hoofd en beschuldigde
ze me ervan dat ik zo’n hekel aan haar had, dat ik het niet kon ver-
dragen met haar onder één dak te vertoeven. Toen de kinderen en
ik terugkwamen van de bioscoop, deed ze alsof er niets gebeurd
was. Ze vroeg zich af waarom ik nog steeds ontdaan was en zei te-
gen me dat ik er moeite mee had mijn woede los te laten. 

Zo is het niet altijd geweest. Voordat Gina en ik getrouwd wa-
ren, hadden we een onstuimige, sprookjesachtige verkeringstijd. Ze
verafgoodde me en zei dat ik in allerlei opzichten volmaakt voor
haar was. De seks was ongelooflijk. Ik schreef liefdesgedichten en
kocht dure cadeaus voor haar. We verloofden ons na vier maanden
en een jaar later waren we getrouwd en maakten we een peperdu-
re droomhuwelijksreis. 

Maar direct na de bruiloft begon ze onbenulligheden te gebrui-
ken om bergen kritiek over me uit te storten, me te ondervragen en
me pijn te doen. Ze verweet me dat ik voortdurend naar andere
vrouwen verlangde en wees op verzonnen ‘voorbeelden’ om haar
beweringen kracht bij te zetten. Ze voelde zich bedreigd door mijn
vrienden en begon ze af te stoten. Ze zei lelijke dingen over mijn
bedrijf, mijn verleden, mijn waarden, mijn trots, ja eigenlijk over al-
les wat met mij te maken had. 

Toch komt zo nu en dan de oude Gina terug, de vrouw die van
mij hield en mij de geweldigste man ter wereld vond. Zij is nog
steeds de slimste, grappigste en meest sexy vrouw die ik ken en ik
ben nog steeds smoorverliefd op haar. Ik wilde dat ik ervoor kan
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zorgen dat ze de hulp krijgt die ze zo dringend nodig heeft zodat ze
deze persoon voortdurend kan zijn.

Het verhaal van Mary, ouder van een kind met BPS

Toen Rick, onze geadopteerde zoon, anderhalf jaar oud was, wis-
ten we dat er iets met hem aan de hand was. Hij was humeurig,
huilde veel en krijste soms wel drie uur achtereen. Toen hij twee
was, had hij diverse driftbuien per dag, die soms uren duurden. On-
ze dokter zei alleen maar: ‘Zo zijn jongens nu eenmaal.’ 

Toen Rick zeven was, vonden we een briefje in zijn kamer waar-
op stond dat hij een eind aan zijn leven zou maken als hij acht
werd. Zijn leerkracht verwees ons naar een plaatselijke psychiater,
die ons vertelde dat Rick meer structuur en een consequentere aan-
pak nodig had. We probeerden het met belonen, liefdevol maar
streng zijn en zelfs verandering van zijn eetpatroon. Maar niets
hielp. 

Toen Rick op de middelbare school zat, loog hij, stal hij, spijbel-
de hij en had hij onbeheersbare woedeaanvallen. Hij kwam in aan-
raking met de politie toen hij een zelfmoordpoging deed, zichzelf
begon te verwonden en dreigde ons te vermoorden. Hij belde tel-
kens de kindertelefoon als we hem voor straf naar zijn kamer stuur-
den. Onze zoon manipuleerde zijn leraren, zijn familieleden en zelfs
de politie. 

Hij kon bijzonder gewiekst zijn en mensen volkomen inpakken
met zijn gevatheid, knappe uiterlijk en gevoel voor humor. Iedere
therapeut was ervan overtuigd dat zijn gedrag onze schuld was. Te-
gen de tijd dat ze zijn bedrog doorzagen, weigerde hij terug te
gaan. En geen enkele nieuwe therapeut nam de tijd zijn dossier
door te lezen, dat inmiddels centimeters dik was. 

Ten slotte belandde hij, na een leraar te hebben bedreigd, in
een centrum voor kortdurende therapeutische behandeling. We
kregen afwisselend te horen dat hij ADHD had of aan een posttrau-
matische stress-stoornis leed, veroorzaakt door een of ander onbe-
kend trauma. Een van de psychiaters zei dat hij leed aan ‘een de-
pressie met een psychotische stoornis’. En van heel veel mensen
kregen we te horen dat hij gewoon een rotjongen was. 

Na vier opnames deelde onze verzekeringsmaatschappij ons
mee dat de kosten niet meer vergoed zouden worden. In de inrich-
ting werd gezegd dat hij te ziek was om naar huis te gaan. En de
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plaatselijke psychiaters adviseerden ons om ons door de rechtbank
uit de ouderlijke macht te laten zetten. 

Op de een of andere manier vonden we een andere inrichting,
waar voor het eerst de diagnose ‘borderline-persoonlijkheidsstoor-
nis’ werd gesteld. Hij kreeg allerlei medicijnen, maar men zei dat er
weinig hoop was dat hij zou herstellen.

Rick slaagde er ondanks alles in om zijn eindexamen te halen en
naar een hogeschool te gaan, wat uiteindelijk op een ramp uitliep.
Hij heeft nu ongeveer de rijpheid van een jongen van achttien, al is
hij drieëntwintig. Het volwassen worden heeft wel iets geholpen,
maar hij is nog steeds bang om in de steek te worden gelaten, kan
geen langdurige relatie onderhouden en heeft in twee jaar tijd vier
baantjes versleten. Zijn vrienden komen en gaan, want hij kan erg
bazig, onhebbelijk, manipulatief en dwars zijn. Dus hij is voor finan-
ciële en emotionele steun van ons afhankelijk. Hij heeft niemand
anders meer. 

Het verhaal van Kendra, dochter van een moeder 
met BPS en NPS

Ik had nooit belangstelling voor meisjesachtige dingen, maar mijn
moeder kleedde me aan als prinsesje en pronkte met me naar haar
vriendinnen. Als we alleen waren kreeg ik harde kritiek omdat mijn
kleren vies waren, ik me niet goed gedroeg als haar vriendinnen er
waren of omdat ik het niet belangrijk vond om het best geklede en
populairste meisje van school te zijn. Maar dat was altijd haar
droom, niet de mijne. 

In mijn hoofd blijf ik alle nare dingen die ze tegen me zei, steeds
opnieuw horen. Het lijkt onmogelijk die eruit te krijgen. Nadat mijn
ouders gescheiden waren zei ze steeds dat ik het gezin kapot
maakte. En tijdens de maaltijden klaagde ze over mijn manieren en
zei dat die zo slecht waren dat ik geen vrienden zou krijgen.

Ik ben tweeënveertig, maar toch vindt mijn moeder het nog
steeds nodig me te zeggen wat er mis is in mijn leven, met mijn
huis, mijn gezin, met alles. Ik ben nu een bekende en gerespecteer-
de softwareontwikkelaar, een van de eerste vrouwen in mijn vakge-
bied. Maar haar vrienden en bekenden weten niet wat dat bete-
kent, dus voor haar heeft dat geen waarde. We hebben vooral via
de telefoon contact en wanneer de telefoon overgaat, zakt mijn
hart me in de schoenen. Ik zorg ervoor dat ik nooit alleen met haar
ben. Nooit.
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Het verhaal van Aline over haar zus met BPS

Mijn zus Sara was erg gekwetst, getraumatiseerd, leed pijn en had
emotionele littekens, zodat ik mijn hele jeugd op mijn tenen moest
lopen. Hoewel ik jonger was, leerde mijn moeder hoe ik Sara kon
kalmeren en haar blij kon houden, alsof ik moest voorkomen dat
een vulkaan uitbarstte. Ik maakte zoveel slapeloze nachten, chaos
en vreselijke scheldpartijen mee. Ik twijfelde aan mijn realiteitszin.
Ik was altijd gespannen, ik probeerde de vrede te bewaren. Dit
heeft een grote invloed gehad op hoe ik nu met anderen omga. 

Ik was altijd bezig om haar te laten zien hoeveel ik van haar
hield. Maar de laatste tijd was mijn emotionele en fysieke veiligheid
in gevaar. Mijn eigenwaarde was volledig weg, mijn worstelingen
en kwetsbaarheden werden tegen me gebruikt, ik werd geslagen
en enkele van mijn bezittingen zijn kapot gemaakt. Ik moest de
moeilijkste beslissing van mijn leven nemen: het contact verbre-
ken.

Ik mis de mooie momenten. Als dingen goed gingen, waren ze
echt geweldig. Maar ik mis het afschuwelijke misbruik niet en het
gevoel mezelf kwijt te raken. Als ik me echt somber voel, herinner
ik mezelf eraan dat geen contact hebben een van de meest liefheb-
bende dingen is die ik kan doen. Ik zal altijd van Sara houden. Ik
hoop dat ik ooit volledig kan accepteren dat ze mij niet op dezelfde
manier liefde en aandacht kan geven. 

Nu je deze ervaringen hebt gelezen en een kijkje hebt kunnen nemen
in het leven van anderen die met een zeer complexe persoon leven, zal
het duidelijk zijn of dit boek wat voor jou is en of een of meer van de
verhalen die je net hebt gelezen je doen denken aan een dierbare. Maar
voor we verder gaan, is het belangrijk dat je weet dat je veiligheid en
welzijn voor ons het belangrijkst zijn. Dus neem nu een moment de
tijd om na te gaan of je direct hulp nodig hebt.

Tekenen dat je direct hulp nodig hebt 

Als een van de volgende situaties op jou van toepassing is, leg dit boek
dan weg en zoek direct hulp. Later, wanneer je veilig bent, kun je het
weer pakken voor informatie, duidelijkheid en het nemen van beslis -
singen. 
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Zoek direct persoonlijke of professionele hulp als je dierbare een
van de volgende dingen doet (of heeft gedaan): 

– Dreigt met geweld of fysieke actie, of slaat je, ook al doet het niet
echt pijn; maakt spullen kapot of geeft je op de een of andere ma-
nier het gevoel dat je fysiek onveilig bent. 

– Neemt je de kinderen af of dreigt dit te doen. 
– Beschuldigt je valselijk van kindermisbruik of dreigt dit te doen.
– Liegt tegen een politieagent over iets wat je niet gedaan hebt, zodat

je gearresteerd wordt of problemen met de wet krijgt. 
– Overtreedt de wet. 
– Verwacht van je dat je aan een illegale handeling meedoet. 
– Brengt jou of je familie in gevaar. 
– Steelt geld van je of brengt jou of je familie in financiële proble-

men. 
– Dreigt herhaaldelijk met echtscheiding.* (Als je dierbare je recht -

streeks vertelt dat hij of zij niet langer met je samen wil zijn, vertrek
dan. Ga nu een scheiding voorbereiden. Wees niet verbaasd als je
de schuld krijgt van het veroorzaken van de scheiding.) 

Als je je opgesloten en hulpeloos voelt, begin dan nu meteen met the-
rapie. Therapie kan ook helpen als je momenteel op ongezonde wijze
met de situatie omgaat, zoals door te drinken, drugs te gebruiken, te
veel te eten of jezelf af te zonderen. 

Onmiddellijke hulp is vooral belangrijk in de volgende situaties: 
– Je hebt zelfmoord overwogen (of overweegt het nu) of je bescha-

digt jezelf. 
– Je hebt een zware depressie. 
– Vrienden hebben hun zorgen geuit over je mentale of emotionele

toestand.
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* Lees in dit geval Splitting: Protecting Yourself While Divorcing Someone with
Borderline or Narcissistic Disorder. Bereid de ander daarna dan voor op een
scheiding. Denk eraan dat het meestal maanden duurt om een zaak met de
juiste documentatie samen te stellen. Als je afwacht tot je partner de eerste
stap in de richting van een scheiding zet, kan het zijn dat wanneer jij in actie
komt hij of zij al belangrijke documenten en persoonlijke zaken zoals foto’s
verwijderd heeft.



Dit zijn goede plekken om te beginnen:
– Hulp bij huiselijk geweld: www.sterkhuis.nl/contact; telefoon:

013-5433073. 
– Suïcidepreventie: www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord; telefoon:

0800-0113.
– Kindermishandeling: veiligthuis.nl; telefoon: 0800-2000.
– Zoeken naar een therapeut: www.vind-een-therapeut.nl.

Als je veilig bent, vergeet dan niet dat jij niet gek aan het worden bent,
en – wat je dierbare ook zegt – dat jij niet de oorzaak van alle proble-
men bent. Het is waarschijnlijker dat hij of zij een persoonlijkheids-
stoornis heeft.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis? 

In het individuele contact lijken mensen als Gina, Rich, de moeder
van Kendra, Sara en duizenden anderen individuele eigenaardighe-
den, uitlokkers en tijdbommen te hebben als deel van hun disfunctio-
nele persoonlijkheid. Maar deze persoonlijkheden zijn op precies de-
zelfde manier disfunctioneel (zoals je zult zien), ongeacht waar ze
vandaan komen, hun opvoeding of mate van professioneel succes. Ze
hebben allemaal een persoonlijkheidsstoornis. 

De Mayo Clinic (een grote zorginstelling in de Verenigde Staten)
beschrijft een persoonlijkheidsstoornis als een psychische aandoening
waarbij iemand een star en ongezond patroon van denken, functione-
ren en handelen heeft. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis kijkt
op een heel andere manier naar de wereld dan jij; een manier die tot
aanzienlijke problemen en beperkingen in relaties, sociale activiteiten
en werk of studie leidt. 

Wat is nou precies het verschil tussen een vreemde, sterke of con-
flictueuze persoonlijkheid en een persoonlijkheidsstoornis? Er is geen
perfecte manier om dit onderscheid te maken, maar iemand heeft zeer
waarschijnlijk een persoonlijkheidsstoornis wanneer hij of zij continu
ontwrichtend en gemeen is en over grenzen gaat. Iedereen – behalve
misschien de persoon met de stoornis – realiseert zich dat er iets mis is.
(Een uitzondering is als de persoon zich in het openbaar normaal ge-
draagt en zich alleen thuis misdraagt, meestal in aanwezigheid van ie-
mand die dichtbij staat. Dat is bij mensen met bps niet ongebruike-
lijk.) 

26 Leven met een borderliner


