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In de praktijk worden clinici bij de behandeling
van mensen met een borderline persoonlijk-
heidsstoornis (bps) regelmatig geconfronteerd
met wat in de literatuur staat omschreven als
‘psychoseachtige’ verschijnselen. Het gaat hierbij
om een breed spectrum van symptomen waarin
begrippen worden ondergebracht als: depersona-
lisatie, derealisatie, regressie, paranoïde ideatie,
kortdurende psychotische ervaringen, betrek-
kingsideeën, magisch denken, illusies, enzo-
voort. Sommige van deze termen zijn terug te
vinden in de dsm-classificatie, voor de definië-
ring van andere moet specifieke literatuur wor-
den geraadpleegd (Hengeveld & Schudel 1997).
Vaak wordt er ook gesproken over randpsychoti-
sche, micropsychotische, quasi-psychotische of
pseudopsychotische fenomenen, zonder dat dui-
delijk is wat deze termen precies inhouden.

In tegenstelling tot eerdere edities staat in
de dsm-iv een specifiek criterium van de bps

dat verwijst naar deze symptomatologie: voorbij-

gaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of
ernstige dissociatieve verschijnselen (apa 1994).
Dit is het laatste van negen criteria, waarvan er
ten minste vijf van toepassing dienen te zijn
alvorens de diagnose bps kan worden gesteld.
Het maken van een onderscheid tussen psycho-
seachtige verschijnselen, dissociatieve sympto-
men en bps is niet eenvoudig. Zo werd in een
recent artikel over pseudohallucinaties gecon-
cludeerd dat deze niet altijd van symptomen van
de bps zijn te onderscheiden (Van der Zwaard &
Polak 1999). Voorts werd gerefereerd aan de 
kortdurend gestoorde realiteitstoetsing, die in
zeer stressvolle omstandigheden bij borderline
patiënten kan optreden.

In 1984 verscheen voor het laatst een over-
zichtsartikel over dit onderwerp (Jonas & Pope
1984). Hierin is nog sprake van een borderline syn-
droom, de destijds gangbare omschrijving van
bps; de meeste door hen besproken onderzoeken
dateren van vóór de dsm-iii. Jonas & Pope con-
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samenvatting Vanaf 1985 zijn negen onderzoeken verschenen waarin aandacht werd
besteed aan psychotische symptomen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In
dit overzicht worden na een kritische beschouwing van de methodologische aspecten de resultaten
van deze onderzoeken besproken. Comorbide As-i-stoornissen lijken in hoofdzaak verantwoorde-
lijk te zijn voor psychotische symptomen in engere zin. Breder gedefinieerde, psychoseachtige ver-
schijnselen komen wel vaak voor bij patiënten met een borderline stoornis.
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tabel 1 Overzicht van recente onderzoeken naar psychotische verschijnselen bij borderline persoonlijkheidsstoornis (bps)

Studie n Vergelijkingsgroep Diagnostiek Diagnostiek Uitkomst

bps psychotische

symptomen

Pope e.a. 33 Niet-patiënten dsm-iii dib1 Acht patiënten narrowly defined psychotische

(1985) (n = 15) symptomen, gerelateerd aan drugs (n = 1) of

majeure affectieve stoornis (n = 7). De rest van de 

patiënten broadly defined psychotische sympto-

men. De broadly defined symptomen niet significant

minder bij de controlegroep.

Lotterman 8 Geen dsm-iii Klinische De duur van de psychotische symptomen was bij

(1985) psychologisch beoordeling alle patiënten langer dan twee weken. De invloed van

onderzoek (niet eventueel aanwezige As-i-diagnosen is onduidelijk.

gespecificeerd)

Chopra 13 Geen dsm-iii dib Alle patiënten broadly defined psychotische symp-

& Beatson (1986) dib tomen. Geen patiënten met een As-i-stoornis.

O’Connell e.a. 16 Borderline trekken dsm-iii life-asp4 Sterke correlatie tussen bps en psychoseachtige

(1989) of combinatie Borderline Eigen symptomen. Ernstige psychotische symptomen 

bps2 + asp3 (n = 15) personality categorieën bij bps met een majeure depressieve stoornis.

asp
3 (n = 7) scale (2e versie)

bipolaire stoornis 

type ii (n = 14)

Links e.a. 88 Borderline Gunderson & dib Narrowly defined psychotische symptomen geasso-

(1989) trekken (n = 42) Kolb-criteria sads
5 cieerd met comorbide As-i-stoornis  (majeure affectieve 

stoornis en drugs-/alcoholmisbruik). Broadly defined

psychotische symptomen komen vaak voor. 

Zanarini e.a. 50 Andere dib-r6 dib-r Quasi-psychotische symptomen nagenoeg

(1990a) persoonlijkheids- dipd7 Psychose- pathognomonisch voor bps. Echte psychotische 

stoornis (n = 55) sectie symptomen slechts bij comorbide depressie of na

Schizofrenie (n = 32) van de scid8 middelenmisbruik. Disturbed thought aanwijzing

Normale controle- voor ernstige psychopathologie, maar is niet specifiek.

groep (n = 46)

Zanarini e.a. 120 Andere dib-r dib-r Idem Zanarini e.a.  (1990a)

(1990b) persoonlijkheids- dipd

stoornis (n = 103)

Nishizono- 15 bps + majeure depressie dsm-iii dib Narrowly defined psychotische symptomen zelden

Maher e.a. (1993) (n = 16) bij bps. In twee gevallen wel bij bps + As-i-comorbi-

Majeure depressie (n = 15) diteit. Bij bps, bps + majeure depressie, en bij

Andere diagnoses (n = 29) majeure depressie een hoge prevalentie van broadly

defined psychotische symptomen.
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Studie n Vergelijkingsgroep Diagnostiek Diagnostiek Uitkomst

bps psychotische

symptomen

Miller e.a. 8 bps + middelenmis- dsm-iii Narrow definition 27% van de patiënten had narrowly defined

(1993) bruik (n = 17) van psychotische psychotische symptomen, ook de bps

bps + affectieve symptomen. zonder comorbide aandoening.

stoornis (n = 32) De duur wordt uit

bps + middelenmis- het medisch

bruik+affectieve dossier gehaald.

stoornis (n = 35)

1. dib = Diagnostic Interview for Borderlines

2. bps = borderline persoonlijkheidsstoornis

3. asp = antisociale persoonlijkheidsstoornis

4. life-asp = Longitudinal Interval Follow-up Examination – Adapted for the Study of Personality

5.  sads = Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia

6.  dib-r = Revised Diagnostic Interview for Borderlines

7.  dipd = Diagnostic Interview for Personality Disorders

8.  scid = Structured Clinical Interview for dsm-iii

cludeerden dat patiënten met een borderline
syndroom slechts zelden de in de dsm nauwkeu-
rig gedefinieerde psychotische symptomen
(wanen en hallucinaties) vertonen. In deze bij-
drage zullen wij een overzicht geven van de arti-
kelen over psychotische symptomen bij patiën-
ten met bps die sindsdien zijn gepubliceerd.
Daarbij zal getracht worden duidelijkheid te ver-
schaffen over de vraag of psychotische verschijn-
selen passen binnen het kader van een bps.

methode

Via Medline werd gezocht naar publicaties
vanaf 1985 met de combinatie van de trefwoorden
borderline personality disorder en psychotic disorder.
De trefwoorden werden opzettelijk zo ruim
mogelijk gekozen. Ook werden literatuurrefe-
renties uit aldus verkregen artikelen opgezocht.

bespreking

Volgens de genoemde methode werden

negen onderzoeken  gevonden. In tabel 1 wordt
een overzicht van de belangrijkste kenmerken en
uitkomsten per onderzoek gegeven. 

Behalve dat zowel het aantal onderzoeken
als het aantal betrokken patiënten gering is, stuit
men bij de interpretatie van de bevindingen op
uiteenlopende methodologische tekortkomin-
gen. Zo onderscheidden de meeste onderzoeken
‘narrowly defined’ en ‘broadly defined’ psychotische
symptomen. Over het algemeen werd bij de
omschrijving van de narrowly defined psychoti-
sche symptomen verwezen naar de criteria van de
dsm: de aanwezigheid van wanen en prominen-
te hallucinaties, waarbij de hallucinaties gepaard
gaan met een ontbreken van inzicht in hun
pathologische aard. De begrenzing van de broadly
defined psychotische symptomen is echter veel
minder eenduidig. Meestal werd gebruikge-
maakt van het Diagnostic Interview for Border-
lines (dib of dib-r). Voorbeelden van broadly
defined psychotische symptomen zijn: derealisa-
tie, depersonalisatie, kortdurende paranoïde en
hallucinatoire belevingen, maar ook illusies en
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overwaardige ideeën. De mate waarin de psycho-
tische symptomen werden gespecificeerd, ver-
schilde ook: Pope e.a. (1985) en O’Connell e.a.
(1989) gaven weinig details, terwijl Zanarini e.a.
(1990a, 1990b) de psychotische verschijnselen uit-
splitsten. Vergelijking tussen de onderzoeken
wordt daardoor moeilijk, net als het differentië-
ren tussen bps en psychose. Tevens was de
manier waarop de diagnose bps werd gesteld,
niet eenduidig. Niet steeds werden diagnostische
instrumenten gehanteerd, en als deze wel wer-
den gebruikt, verschilden ze dikwijls. Ook de
samenstelling van de onderzochte populaties
verschilde. Sommige onderzoeken beschreven
uitsluitend opgenomen patiënten (Lotterman
1985; Chopra & Beatson 1986; Links e.a. 1989;
Miller e.a. 1993). In andere onderzoeken betrof
het ambulante patiënten (Nishizono-Maher e.a.
1993; Zanarini e.a. 1990a; O’Connell e.a. 1989), en
in twee onderzoeken (Pope e.a. 1985; Zanarini e.a.
1990b) bestond de onderzoekspopulatie uit zowel
ambulante als opgenomen patiënten. In drie van
de negen onderzoeken werden bovendien geen
exclusiecriteria vermeld (Lotterman 1985; Pope
e.a. 1985; O’Connell e.a. 1989), terwijl de exclusie-
criteria die in de andere onderzoeken werden
gehanteerd, niet identiek waren. Organische psy-
chosyndromen, schizofrenie en middelenmis-
bruik zijn voorbeelden van gebruikte exclusiecri-
teria. Stoornissen zoals de posttraumatische
stress-stoornis en de dissociatieve stoornissen,
die eveneens met psychoseachtige verschijnselen
gepaard kunnen gaan, werden in geen enkel
onderzoek uitgesloten. Aan de overlap met ande-
re persoonlijkheidsstoornissen werd nagenoeg
geen aandacht geschonken. Zo is bekend dat de
overlap tussen de bps en de schizotypische per-
soonlijkheidsstoornis groot is: er worden percen-
tages genoemd tot 55% (Gunderson e.a. 1991). In
de gevonden onderzoeken werd slechts eenmaal
vermeld dat de patiënten met een schizotypische
persoonlijkheidsstoornis waren uitgesloten
(Miller e.a. 1993). Tevens werd in geen enkel
onderzoek vermeld of de patiënten medicatie
gebruikten of anderszins behandeld werden. Dit

is echter wel relevant, omdat het van invloed kan
zijn op het al dan niet optreden van psychotische
verschijnselen.

Los van alle methodologische beperkingen
is de meest consistente bevinding in alle onder-
zoeken dat narrowly defined psychotische sympto-
men slechts aanwezig zijn wanneer er een
comorbide As-i-stoornis bestaat. Wordt comor-
biditeit geëxcludeerd, dan wordt er in de regel
geen narrowly defined symptomatologie vastge-
steld. Alleen Miller e.a. (1993) vonden narrowly
defined symptomen bij twee van de acht patiën-
ten in hun onderzoek. Kanttekening daarbij is
dat zij wel spraken over very ill borderline patients.
In alle onderzoeken werd gevonden dat de broadly
defined psychotische symptomen vaak voorko-
men bij bps. Dit is dan ook vermoedelijk de
reden waarom deze symptomen als negende cri-
terium in de dsm-iv zijn opgenomen.

discussie

Jonas & Pope concludeerden in 1984 dat
bps-patiënten alleen bij uitzondering nauwkeu-
rig gedefinieerde psychotische verschijnselen
vertonen. In de door hen besproken onderzoeken
werden wel regelmatig uiteenlopende sympto-
men, zoals depersonalisatie, beperkingen in de
reality testing, en regressie gedurende psychothe-
rapie vermeld. Ook deze onderzoeken varieerden
in de mate waarin comorbide stoornissen, die
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het
optreden van psychotische symptomen, waren
uitgesloten. Zo werden affectieve stoornissen, die
vaak voorkomen bij patiënten met bps, in de
regel niet uitgesloten. Hoewel in de hier bespro-
ken onderzoeken (vanaf 1985) niet steeds dezelfde
exclusiecriteria werden gehanteerd, is aan de
invloed van comorbide stoornissen op psychoti-
sche symptomen meer aandacht besteed.
Ondanks de genoemde tekortkomingen van de
besproken onderzoeken kan geconcludeerd wor-
den dat de aanwezigheid van de psychotische
verschijnselen, zoals omschreven in de dsm, bij
patiënten met een bps meestal toegeschreven
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kan worden aan de geconstateerde comorbiditeit.
In de klinische praktijk is het echter vaak moei-
lijk complexe patiënten te diagnosticeren vol-
gens een nauwkeurig gedefinieerd classificatie-
systeem als de dsm en voldoet deze categorale
benadering niet. 

Patiënten met een bps hebben problemen
met de organisatie en integratie van ideeën en
gedachten. Onder stress kunnen de cognitieve
functies meer gedesorganiseerd raken en ont-
staat er een grotere kwetsbaarheid voor cognitie-
ve en perceptuele vertekeningen (Kroll 1989). In
tegenstelling tot wanen en hallucinaties zijn
deze vertekeningen wel corrigeerbaar. Het gaat
om een breed spectrum van symptomen, waar-
voor, zoals in de inleiding beschreven, termen als
transient hallucinations, micropsychose, randpsy-
chose, quasi-psychose of pseudopsychose worden
gebruikt. Beter zouden deze naar ons idee ver-
vangen kunnen worden door een omschrijving
als: tijdelijke, egodystone (stressgeïnduceerde)
verstoringen van de ervaring van de realiteit. Het
negende criterium in de dsm-iv-classificatie
van bps verwijst eveneens naar een verstoring
van de ervaring van de realiteit, maar de
omschrijving paranoïde ideeën of ernstige dissocia-
tieve verschijnselen lijkt te eng geformuleerd. Het
blijft vooralsnog onduidelijk of er een subcatego-
rie van patiënten met bps bestaat die echte psy-
chotische symptomen ervaart. Indien dit duide-
lijk zou worden aangetoond, vooral door
voldoende exclusie van comorbiditeit (bijvoor-
beeld schizofrenie), zouden voor deze groep anti-
psychotica geïndiceerd kunnen zijn. In de regel
staan cognitieve en perceptuele vertekening ech-
ter op de voorgrond. Hiervoor is allereerst een
cognitief-gedragstherapeutische benadering
geïndiceerd. Als er ook nog sprake is van een
comorbide depressie, zou daarnaast gedacht
kunnen worden aan behandeling met een anti-
depressivum.
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summary Are psychotic symptoms part of a borderline personality disorder? –
A.C.M. Vergouwen, A. Bakker, B.M. Elzinga – Since 1985 nine studies have been published
that focussed on psychotic features in patients suffering from borderline personality disorder. This
article reviews methodological limitations and the results of these studies. ‘Narrowly defined’ psy-
chotic symptoms seem to be attributable to concurrent Axis i-disorders. ‘Broadly defined’ psychotic
symptoms are reported frequently in borderline patients. 
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