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Effect van intensieve traumabehandeling bij borderline
persoonlijkheidsstoornis
Tekst: Ad de Jongh

In de discussie over de behandeling van ernstige (complexe) PTSS - die zich toespitst op de vraag
of er al dan niet gestabiliseerd moet worden voorafgaande aan een trauma-gerichte behandeling
- is er tenminste één patiëntengroep waar de meningen sterk over verdeeld blijven. Dat zijn de
mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In het algemeen wordt aanbevolen bij deze
patiënten zeer voorzichtig te zijn met het toepassen van een traumabehandeling. Het zou de
klachten alleen maar verergeren, zo is de veronderstelling. Daarom wordt trauma bij mensen
met een borderline persoonlijkheidsstoornis nauwelijks behandeld, of alleen na een uitgebreid
traject van emotieregulatietraining en/of dialectische gedragstherapie.
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Het doel van dit onderzoek wass te onderzoeken of een
intensief behandelprogramma voor PTSS effectief is bij
mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.
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De resultaten
De behandeling resulteerde in een signiﬁcante afname
van de borderline symptomen, met een effect-grootte
van 0,70. Van de 35 hoog-scoorders op de BSL-23 voor
de behandeling, verloor na aﬂoop van de behandeling
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Daarom is de volgende stap van ons onderzoeksprogramma bij patiënten die
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Gemiddelde PTSS-symptoomscores zoals gemeten met PCL-5 op elk van de acht behandeldagen voor personen met veel en met weinig symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis.
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