
 

 
Klipp, afdeling voor volwassenen (18-65 jaar) met 
persoonlijkheidsmoeilijkheden of een persoonlijkheidsstoornis 
 

Persoonlijkheidsmoeilijkheden  

Onze behandeling richt zich tot mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden. Vaak zijn er reeds langer 

bestaande psychische klachten zoals depressies of sterke stemmingswisselingen, angsten of vage 

spanningsklachten, eetproblemen, middelenmisbruik, seksuele problemen, impulsiviteit,... Maar er is in 

feite meer aan de hand. Men merkt dan dat men vooral op het vlak van relaties steeds dezelfde 

patronen en problemen tegenkomt. Ook op het vlak van werk of opleiding loopt men vast, ondanks de 

nodige intellectuele capaciteiten. Het leven voor mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden is vaak 

zwaar en onbevredigend en gaat gepaard met ernstig lijden. 

Persoonlijkheidsmoeilijkheden ontstaan meestal door een combinatie of interactie van tekorten in de 

omgeving en een zekere erfelijkheid op het vlak van temperament. Zo kunnen traumatische 

gebeurtenissen een effect hebben op de manier waarop men omgaat met emoties en op de 

ontwikkeling van een basaal wantrouwen. Een trauma kan er immers toe leiden dat men zich gaat 

afsluiten van zijn gevoelswereld. Anderzijds ontwikkelen niet alle mensen met een traumatisch verleden 

een persoonlijkheidsproblematiek. Er zijn dus beschermende factoren. Als iemand zich een voorstelling 

kan maken van de drijfveren van anderen om op een bepaalde manier te reageren, helpt dit vaak om 

situaties beter te begrijpen, te voorspellen en te verwerken. 

 

Drie invalshoeken 

We kijken naar persoonlijkheidsmoeilijkheden via drie invalshoeken. 

1. Hoe men zichzelf en anderen beleeft 

Persoonlijkheidsmoeilijkheden kenmerken zich door weinig flexibele, eerder starre patronen van 

omgaan met en beleven van zichzelf en anderen. In die zin is er vaak een zwart-wit beleving 

met weinig ruimte voor nuancering. Zo kan men bijvoorbeeld iemand erg idealiseren, maar als 

die persoon je teleurstelt kan het plots helemaal uit zijn met de vriendschap. Op sommige 

momenten voelt men zich erg potent/capabel/tot veel in staat... en op andere momenten totaal 

waardeloos. Er is geen stabiel zelfgevoel en vragen als 'Wie ben ik?' of 'Wat wil ik?' leiden vaak 

tot verwarring. 

 



 

 

2. Hoe men omgaat met emoties 

Vaak heeft men moeilijkheden bij het omgaan met emoties. Dat kan gaan van niet goed weten 

wat men precies voelt, tot intense woede of tot bijna niets voelen. Dat laatste kan het gevolg zijn 

van het feit dat men zich al op jonge leeftijd vanbinnen heeft gesloten en daardoor het contact 

met de innerlijke wereld is kwijtgeraakt. Het kan ook zijn dat men moeite heeft om pijnlijke 

gevoelens te verdragen. Men heeft dan de neiging innerlijke spanning te gaan afreageren of te 

evacueren door zichzelf pijn te doen (automutilatie), door snel wisselende seksuele contacten 

aan te gaan, door medicatie, drugs of alcohol te gebruiken of door zich uit te hongeren of juist 

veel te eten, door overactief te zijn,... Vaak gaat het om zelfdestructief gedrag. Wat ook soms 

gebeurt is dat men onverdraaglijke gevoelens onbewust in een ander gaat opwekken om ze 

daar te controleren. Zo kan iemand die moeite heeft om zijn eigen kwaadheid te voelen 

onbewust steeds anderen kwaad maken. 

3. Een basisgevoel van onveiligheid 

Mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden kunnen doorgaans moeilijk rust vinden bij zichzelf 

en staan vaak met een basaal/fundamenteel wantrouwen in het leven. Men beleeft anderen of 

de omgeving vaak als onvoorspelbaar of onbeschikbaar. Men durft niet te vertrouwen op iets 

beter. 

 

De problemen die men in het dagelijks leven ondervindt zullen zich ook binnen onze setting gaan 

voordoen. Hiervoor is een veilige omgeving nodig. Men krijgt via verschillende invalshoeken de kans 

om voeling te krijgen met en zicht op deze patronen van omgaan met zichzelf en anderen. Ook kan 

men ontdekken hoe men omgaat met emoties en krijgt men vele aanreikingen om hierin verandering te 

brengen. De beschikbaarheid van de stafleden is hierbij belangrijk. Ook de voorspelbaarheid van de 

manier waarop men omgaat met elkaar en met wat zich voordoet op de afdeling en in de therapieën is 

belangrijk om nieuwe ervaringen te kunnen opdoen. Het programma is opgebouwd vanuit een elkaar 

versterkend geheel van therapieën. Er zijn drie invalshoeken: het samenleven op de afdeling, de 

verbale therapie –groepspsychotherapie en groepspsychoanalyse–, en de non-verbale therapieën –

muziektherapie, psychomotorische therapie en plastische expressie. 

 

 



 

Veranderingsproces 

Het doel van de behandeling is een fundamenteel innerlijk veranderingsproces teweeg te brengen. We 

kunnen dit proces bekijken vanuit drie invalshoeken : 

1. Er treden essentiële veranderingen op in de manier waarop men zichzelf en anderen beleeft. 

Ook de manier waarop men omgaat met zichzelf en anderen verandert hierdoor. Dit gaat 

gepaard met een stabieler identiteitsgevoel en men kan op een meer bevredigende manier 

relaties aangaan. 

2. Het op een andere manier kunnen omgaan met emoties is eveneens een belangrijke 

doelstelling. Dit houdt in dat men pijnlijke gevoelens leert verdragen en dat men er op een meer 

psychische manier mee leert omgaan. Men is ook meer in staat de reacties van zichzelf en 

anderen te begrijpen vanuit het perspectief van wat er in iemand leeft aan verlangens, 

behoeftes en drijfveren. Hierdoor worden deze reacties meer voorspelbaar en begrijpbaar.  

3. Dit alles gaat bijna steeds gepaard met een basiservaring van meer vertrouwen en een 

capaciteit om rust te kunnen vinden binnen in zichzelf.  

De behandeling is dus niet in de eerste plaats gericht op symptoomvermindering, maar de innerlijke 

veranderingen leiden uiteraard indirect tot symptoomvermindering. De weg waarlangs deze 

veranderingen kunnen groeien is wel vaak zwaar en confronterend. Soms is er eerst een fase waarin 

men het lastiger krijgt dan voordien. Dit is vaak juist een teken van het begin van een innerlijk proces. 

Het is belangrijk voldoende doorzettingsvermogen te hebben en zichzelf voldoende lang de tijd te 

geven. 

 


