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“Borderliners hebben vaak 
meer last van stemmingswis-
selingen, woedeaanvallen, 
instabiele relaties, automutilatie 
en suïcidaliteit”, zegt psychiater 
Erik Rozing van Mentrum, die 
tevens schrijver is van de roman 
De psychiater en het meisje. “Ze 
voelen zich snel afgewezen en 
hebben moeite met het eigen 
zel)eeld.”  
 Lot kreeg zeven jaar geleden 
de diagnose borderline.  
Zij beaamt wat Rozing zegt.  
“Als ik boos ben, dan ben ik veel 
he!iger boos dan een ander. 
Ik ben sneller verdrietig om 
kleine dingen, maar als ik blij ben 
of verliefd dan ben ik dat ook 
keer tien.” 

Verdoven
Zou deze emotionele rollercoas-
ter ervoor kunnen zorgen dat 
borderliners eerder naar drugs 
grijpen? “Dat denk ik wel”, zegt 
Rozing. “Van de borderlinepati-
enten krijgt 78 procent te maken 
met problematisch druggebruik. 
Om verschillende redenen. 
Soms is het om de stemming 
te reguleren als iemand zich 
erg down voelt. Een patiënte 
van mij zei laatst: ‘Ik moet van 
mezelf altijd mijn emoties onder 
controle houden. Als ik alcohol 
drink kan ik me even normaal 
voelen en blij zijn of juist huilen. 
Nuchter gaat dat niet.’” Lot ging 
drugs gebruiken om haar gevoe-
lens meer af te vlakken. “Vlak 
nadat ik de diagnose borderline 
kreeg heb ik het zwaar gehad en 

veel ghb gebruikt. Nooit dagen 
achter elkaar, maar wel als ik het 
niet meer zag zi$en. Dan wilde 
ik er even niet meer zijn, nam ik 
iets te veel en ging naar bed of 
in bad. Ik schakelde mezelf echt 
uit. Ik dacht: dan word ik maar 
niet meer wakker, wat kan mij 
het schelen.” 
 Rozing noemt het in bad gaan 
met flink veel ghb op ‘(para)suïci-
daal gedrag’. “Je flirt als het ware 
met de dood. Dat zie je vaak bij 
borderline. Niet dat iemand per 
se dood wil, maar wel dat het 
leven zo naar kan zijn dat je niet 
verder wil. Borderliners hebben 

meer last van impulsiviteit en 
hebben de neiging om feller te 
reageren als ze zich afgewezen 
voelen, waardoor mensen ze 
ook eerder in de steek laten. 
En als iemand dan niet over 
goede strategieën beschikt om 
daarmee om te gaan, dan kun-
nen drugs een middel zijn om 
te verdoven. Het is alsof ze hun 
eigen medicijnen uitzoeken. Op 
de korte termijn zijn die soms ef-
fectief, maar op de lange termijn 
allesbehalve.” 
Hoe denkt Lot daarover? “Als 
ik eenmaal begin met drugs dan 
kan ik geen maat houden. Het 
kan zo vierentwintig uur duren, 
maar daarna is het wel een tijdje 
klaar. Dat mateloze hoort bij mijn 
sensatiezucht. Drang naar avon-
tuur, naar het niet-alledaagse. 
Niet meer piekeren, maar lekker 
met je vrienden een pilletje 
nemen en dat gevoel zo lang 
mogelijk in stand houden. Alleen 
blowen deed ik wel regelmatig 
en ook alleen. Tegen angstge-
voelens en voor meer rust in 
mijn hoofd.” 

 Ik ben gek
Lot was opgelucht toen ze 
uiteindelijk werd gediagnosti-
ceerd met borderline. “Na die 
diagnose heb ik drie dagen per 
week groepstherapie gehad. Ik 
ben inmiddels zesendertig en 
blijf gevoelig, maar ik ben niet 
meer zoals vroeger: zo heel 
zwart-wit. Lang heb ik gehad 
dat relaties kapotgingen en dat 
ik dan dacht: ik ben gek, het ligt 
aan mij, niemand houdt het vol 
met mij. Toen ik uiteindelijk de 
diagnose kreeg was het aan de 
ene kant niet leuk, maar dan 
weet je wel dat je niet achterlijk 
bent of heel onaardig. Inmid-

dels ben ik zes jaar samen met 
mijn vriend, die me erg hee! 
geholpen. We hebben twee heel 
mooie kindjes. Ik gebruik nog 
steeds, maar als moeder moet ik 
mijn druggebruik wel wat beter 
plannen.” 
 Vroeger dacht men dat je 
borderline had voor het leven. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig 
steeds betere behandelingen 
beschikbaar. Volgens Rozing is 
het sinds een aantal jaar weten-
schappelijk aangetoond dat een 
borderlinestoornis succesvol te 
behandelen is. “Van de patiën-
ten met borderline die gedu-
rende drie jaar tweemaal per 
week Schematherapie kregen, 
herstelde vij!ig procent volledig 
en twee derde van de patiënten 
bereikte een klinisch betekenis-
volle verbetering.”
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Van alle mensen met 
een borderlinediagnose 
kampt 78 procent met 
problematisch drugge-
bruik. Hoe kan dat? En 
wat is borderline pre-
cies? Een interview met 
borderlinepatiënt Lot en 
psychiater Erik Rozing.  
“Flirten met de dood, 
dat zie je vaak bij border-
line.” 
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ROMAN OVER BORDERLINE
Erik Rozing schreef de roman 
De psychiater en het meisje, 
over Edgar, een arts in opleiding 
tot psychiater. De jonge arts is 
ook zelf niet vrij van psychia-
trische klachten – hij hee! een 
depressie en drinkt meer dan 
hij van zijn patiënten accepta-
bel vindt. Steeds vaker vraagt 
hij zich af of hij wel psychiater 
moet worden en waarom hij dat 
eigenlijk wil. Dan krijgt hij Stella 
in behandeling, een jonge, aan-
trekkelijke borderlinepatiënte 
met een aanstekelijk gevoel 
voor humor. Stella is grenze-
loos en dringt steeds verder in 
Edgars leven door.
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