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Ketenveldnorm levensloopfunctie en intensieve beveiligde zorg  
 
Datum:  maart 2019 
Betreft:  Vignetten: Hans 
 

 
Hans (28) heeft een IQ van 63 en een (uitgebreide) voorgeschiedenis in psychiatrie en 

gehandicaptenzorg. Hij komt uit een klein gezin (1 broer), waarin zowel aan de kant van 

vader als moeder psychiatrie en LVB voorkomen. Zelf wordt Hans in zijn jeugd 

gediagnosticeerd met ADHD, waarvoor hij ook medicatie gebruikt. Als zijn ouders 

scheiden ontwikkelt Hans acting-out gedrag. Op school raakt hij dagelijks betrokken bij 

vechtpartijen met medeleerlingen en docenten, waarop hij ook op het speciaal onderwijs, 

waar hij zit, uitvalt. Vanaf dat moment gaat hij werken.   

Wanneer hij op zijn 16e naar Deventer verhuist komt hij in aanraking met ‘foute 

vrienden’. Hij gaat gebruiken (speed, cocaïne, xtc, cannabis). Om aan geld te komen 

werkt hij als fitter, maar in die werksituatie is continu sprake van overvraging. Hans 

raakt dakloos, zorgt voor veel overlast en loopt gewapend op straat waarbij hij zich 

dreigend uit naar voorbijgangers en hulpverleners. Hij wordt meerdere malen 

aangehouden en opgenomen in de reguliere psychiatrie, waar het (extreem) 

gewelddadige gedrag zich binnen de instelling voortzet tegen het personeel. Er lijkt ook 

hierbij sprake van overvraging.  

Op zijn 20e komt hij terecht in een SGLVG-behandelkliniek. Deze behandeling lijkt beter 

aan te slaan en het aantal incidenten neemt sterk af. De combinatie van enige 

behandeling en veel begeleide dagbestedingsactiviteiten doen Hans goed, hoewel er wel 

sprake is van incidenten met medepatiënten. Hans ziet zichzelf als zelfredzaam, maar 

raakt snel over- of onderprikkelt, waarbij hij gaat gebruiken en psychiatrische problemen 

terugkeren. Op het moment dat hij de kliniek verlaat is er geen passende zorg 

beschikbaar. Hans wordt enkele malen uit beschermde woonvormen gezet vanwege het 

overtreden van de regels. Vaak gaat het hierbij om relatief kleine overtredingen zoals 

roken op de kamer en verbale agressie jegens personeel dat hij niet kent. Op het 

moment dat hij van voorziening moet wisselen ontstaan schakelmomenten waarop hij uit 

beeld raakt, waarna een de cirkel van delictgedrag, psychiatrie en gebruik zich herhaalt. 

In deze periodes verscherpen de incidenten van licht naar zwaar en zorgt hij voor veel 

overlast en ook fysiek geweld (met name richting hulpverleners) 

 

Wat is nodig? 

Hij doet het goed wanneer er sprake is van een gekaderd dagritme, hulpverlening (FACT 

i.c.m. woonbegeleiding) die hij kent, die hem op het juiste niveau aanspreekt en hem 

helpt met de signalering van mogelijke risico’s. Uit het verleden blijkt dat dan incidenten 

afnemen. Deze hulpverlening is intensief, ook wanneer het beter met hem lijkt te gaan, 

omdat uit het verleden blijkt dat er te vaak te snel is losgelaten. Afschaling kan, maar 

moet zeer geleidelijk, altijd met oog voor risico’s. Daarnaast moeten 

woonvorm/dagbesteding, waar Hans komt, berekend zijn op zijn, soms afwijkende, 

gedrag. Dit vraagt waarschijnlijk een ander soort inzet dan tot op heden gepleegd is 

(bijvoorbeeld door meer begeleiding in de beschermde woonvorm en/of een andere vorm 

van bejegening die beter aansluit op Hans’ vermogens). Wanneer er sprake is van een 

escalatie moet er snel opgeschaald kunnen worden qua zorgintensiteit, om erger te 

voorkomen.  

 

Hoe kan de ketenveldnorm hierbij helpen? 

- Langdurige dezelfde begeleiding en behandeling vanuit het Levensloopteam 

- Expertise over de bejegening die Hans nodig heeft meenemen naar instellingen 

waar hij terecht komt 

- Mogelijkheid tot extra begeleiding (en/of bescherming) in zijn begeleide 

woonvorm 

- Snelle opschaling in geval van (dreigende) crisis 


