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De hulpverleningsgeschiedenis van Klaas begint eind jaren ’80 als hij midden in zijn adolescentiefase 
zit en een naast familielid suïcide pleegt. Er ontstaat een knik in zijn ontwikkeling, onderbreekt zijn 
HBO studie(s) en hoewel hij het probeert lukt het hem niet goed zijn leven op de rit te krijgen; Klaas 
wordt recidiverend depressief, suïcidaal en uit zich regelmatig achterdochtig.    
 
Begin jaren ’90 volgen de eerste (vrijwillige) psychiatrische opnames in verband met somberheid, 
suïcidaliteit en een paranoïde gedachtegang welke zich later meer ontwikkelt naar paranoïd 
psychotische decompensaties al dan niet vanwege medicatieontrouw en alcohol- en 
cannabisgebruik. In deze periodes veroorzaakt het gedrag van Klaas gevaarlijke situaties welke leiden 
tot maatschappelijke onrust. In eerste instantie wordt er met enige regelmaat in het kader van de 
wet BOPZ een IBS uitgeschreven, echter duidelijk wordt dat er niet altijd een acuut psychiatrisch 
toestandsbeeld ten grondslag ligt aan het gedrag van Klaas.  
 
Tijdens meerdere behandelperiodes wordt gerapporteerd dat Klaas antisociaal gedrag vertoont dat 
voortkomt uit wantrouwen, persoonlijkheidsdynamiek en een aversie jegens de hulpverlening. In de 
reguliere klinische opnamesetting is de veiligheid nauwelijks tot niet te borgen; als reactie op de 
opgelegde beperkingen en aversie jegens hulpverlening ontstaat er bij Klaas veel onrust en agressie. 
Als hij halverwege in de dertig – een forse bedreiging doet aan het adres van zijn toenmalige vriendin 
die de relatie verbreekt, raakt Klaas gedetineerd, blijkt niet detentiegeschikt en wordt overgeplaatst 
naar een observatiekliniek. Vervolgens verblijft Klaas een aantal keren in een andere regio en voor 
een korte periode in het buitenland, waarna steeds opnieuw zorg moet worden opgeschaald en 
regio’s opnieuw de verantwoordelijkheid moeten nemen.  
 
Jarenlang is er sprake van ernstig maatschappelijk overlast gevend en fors grensoverschrijdend en/of 
gevaarzettend gedrag wat leidt tot overbelasting van en gevoel van machteloosheid bij hulpdiensten. 
Bij Klaas zelf is er sprake van ernstige maatschappelijke teloorgang. De betrokken ketenpartners 
(zoals woonvereniging, politie, ggd, ggz)  proberen elkaar te vinden, maar zijn ook gebonden aan de 
grenzen van ieders mogelijkheden en verantwoordelijkheden (domeinafbakening). Een meer sluitend 
aanbod - waarbij zowel de samenleving, ketenpartners als Klaas gebaat zijn - zou beoogd kunnen 
worden met behulp van de ketenveldnorm Levensloopfunctie en inzet van Beveiligde intensieve 
zorgbedden.   


