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DSM-5 Borderline persoonlijkheidsstoornis 

 

 

Een duurzaam patroon van instabiliteit in interpersoonlijke 
relaties, zelfbeeld en affect, gekenmerkt door impulsiviteit, 
beginnende in de jonge volwassenheid en aanwezig in een 
variateit van verschillende contexten. 



Sample 

 

 

 Cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis 
(BPS) (n=15) 

 Hulpverleners GGZ (n=7) 

 Verzekeringsartsen (n=6) 



Cliënten met BPS 
Belemmerende factoren 

 Persoonlijke context (kenmerken van BPS) 

 Laag zelfbeeld 

 Piekeren  

 Zich onbegrepen voelen 

 (Faal)angst 

 Stemmingswisselingen  

 Impulsiviteit 

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

 Grenzen aangeven 

 Streven naar rechtvaardigheid 



Cliënten met BPS 
Belemmerende factoren 

 Sociale context 

 Problemen op verschillende leefgebieden 

 Stigma 

 



Belemmerende factoren 

 Hulpverleners 

 Persoonlijke context 

  (kenmerken van BPS) 

 Laag zelfbeeld 

 Stemmingswisselingen 

 Zich onbegrepen, benadeeld 
voelen 

 Impulsiviteit 

 (Faal)angst 

 Erkenning wensen 

 Grenzen slecht aangeven 

 Rechtvaardigheidsgevoel 

 Overschatting 

 Externaliseren 

 

 Verzekeringsartsen 

 Persoonlijke context 

  (kenmerken van BPS) 

 Gebrek aan zelfinzicht 

 Stemmingswisselingen 

 Impulsief gedrag 

 Nastreven van niet-passende 
beroepen 

 Erkenning wensen 

 Rechtvaardigheidsgevoel 

 Overschatting 

 Externaliseren 



Belemmerende factoren 

 Hulpverleners 

 Sociale context 

 Problemen op verschillende 
leefgebieden 

 Stigma 

 Organisatorische context 

 Onbegrip over mensen met 
BPS verminderd 
mogelijkheden, 
samenwerking is nodig 

 

 Verzekeringsartsen 

 Sociale context 

 Problemen op verschillende 
leefgebieden 

 Stigma 

 Organisatorische context 

 Gebrek aan samenwerking 
met GGZ om behandeling en 
reintegratie op elkaar af te 
stemmen 



Bevorderende factoren 

 Persoonlijke context 

 Behandeling van BPS om symptomen te verminderen 

 Sociale context 

 Verschillende problemen aanpakken binnen behandeling BPS 

 Stigma aanpakken 

 Werk context 

 Samen een passende werkplek zoeken bij desbetreffende 
persoon met een bepaalde mate van vrijheid binnen duidelijk 
afgebakende taken/context 

 Organisatorische context 

 Samenwerking verbeteren tussen GGZ en reintegratie 

 

 



Take home messages 

 

 

 

 Gebruiksaanwijzing ontwikkelen 

 Positief relabelen borderline persoonlijkheidsstoornis 

 Samenwerken 



Stelling 

 

 

 

Cliënten moeten altijd openheid geven over een borderline 
persoonlijkheidsstoornis bij een werkgever, om duurzaam 
werken te bevorderen 


