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Kees Ouders School GGZ/GGD Internaat Instelling I: 
forensische zorg

Instelling II: GGZ-
instelling

Regionale instelling 
voor beschermd 
wonen (RIBW)

Kliniek III: 
Forensisch 
psychiatrische 
adeling (FPA)

Politie Detentie Openbaar ministerie 
(OM)

Andere organisaties

1990 Kees is een driftige 
peuter: hij heeft 
meerdere 
driftaanvallen per dag.

1993 Kees’ gedrag op 
school valt in 
negatieve zin op. 
Sommige kinderen zijn 
bang voor hem.

Kees doorloopt 
diverse hulp-
verleningstrajecten, 
zonder resultaat.

Kees is zelf vaak 
verdrietig over zijn 
boosheid.

Kees behaalt een 
hoge cito-score. Hij 
gaat naar een 
middelbare school. 
Daar lijkt het in eerste 
instantie beter te gaan.

2002 Kees begint op zijn 
13de met blowen. Een 
oudere jongen geeft 
hem joints en later ook 
speed.

De situatie thuis is 
regelmatig 
onhoudbaar. Kees' 
ouders bellen geregeld 
de politie.

Kees en zijn gezin 
volgen intensieve 
thuishulpprogramma’s

Kees krijgt 
antipsychotica 
voorgeschreven.

Eenmaal op het 
bureau is Kees vaak 
weer gekalmeerd, 
waardoor hij weer snel 
naar huis gaat.

Kees is ook op school 
niet te hanteren. Hij 
verhuist naar een 
ZMOK-school

Kees verhuist naar 
een jongensinternaat

Aanvankelijk gaat het 
goed met Kees, maar 
later wordt hij weer 
agressief en dwars.

2004 Thuis gaat het ook niet 
goed: Kees' vader 
wordt gedwongen 
opgenomen vanwege 
een manie.

juni 2005 Kees wordt vanwege 
zijn agressie 
verwijderd van het 
jongensinternaat.

Kees gaat weer thuis 
wonen

Kees haalt een 
diploma op een 
particuliere school.

februari 2006 Kees' ouders gaan 
scheiden. Kees en zijn 
zusje gaan bij hun 
moeder wonen.

najaar 2006 Kees' moeder belt de 
politie omdat hij haar 
bedreigt.

Kees' vader haalt hem 
op bij het kraakpand. 
Kees gaat bij zijn 
vader wonen, die een 
bipolaire stoornis heeft 
en een 
alcoholverslaving.

Kees vertrekt vanuit 
het politiebureau naar 
een kraakpand.

Kees krijgt geld van 
zijn vader en kan thuis 
drugs gebruiken

2006 Kees roept af en toe 
dat hij wil stoppen met 
drugs. Hij wordt steeds 
agressiever.

2007 Kees laat zich voor het 
eerst vrijwillig 
opnemen. Hij krijgt 
een diagnose: 
drugsverslaving 
gecombineerd met 
een autistische 
aandoening.

2007 Kees verlaat de kliniek 
na 8 weken

2009 Kees krijgt voor het 
eerst een psychose. 
Hij hoort stemmen en 
is agressief

maart 2011 Kees wordt door de 
spoorwegpolitie bij het 
spoor vandaan 
gehaald.

mei 2011 Kees rijdt zijn vaders 
auto in puin. Hij heeft 
geen rijbewijs.

Kees valt met een 
mesje het huis van de 
buren binnen.

november 2011 De vader van Kees 
verstopt de messen in 
huis, omdat hij Kees er 
niet mee vertrouwt.

november 2011 Kees heeft 
waanideeën en slaat 
een ruit in bij de buren.

november 2011 Als de politie komt, 
slaat Kees een agent.

Kees zit een paar 
dagen vast op het 
bureau.

Kees zit drie weken 
vast in een penitentiair 
psychiatrisch centrum 
(PPC) in een 
penitentiaire instelling.

23 december 2011 Kees wordt geschorst 
in afwachting van de 
rechtszaak.

november 2012 Kees wordt 
veroordeeld en krijgt 
een rechterlijke 
machtiging (RM) 
opgelegd van een jaar. 
De eis is lager dan 
verwacht omdat niet 
alle omstandigheden 
worden meegewogen. 
Kees krijgt geen TBS. 

februari 2013 Kees wordt een jaar 
opgenomen in een 
forensische kliniek

Kees blijft regelmatig 
drugs gebruiken in de 
kliniek.

februari 2014 Kees' behandeling in 
de kliniek is afgelopen. 
Hij krijgt 
depotmedicatie

april 2014 Kees kan terecht bij 
een regionale 
instelling voor 
beschermd wonen 
(RIBW)

3 juni 2014 Kees wil geen GGZ-
hulp, maar uiteindelijk 
regelt de RIBW via 
Kees’ huisarts een 
verwijzing naar de 
GGZ
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3 juni 2014 Kees wil geen GGZ-
hulp, maar uiteindelijk 
regelt de RIBW via 
Kees’ huisarts een 
verwijzing naar de 
GGZ

9 juli 2014 Kees krijgt een intake 
bij het 
‘dubbeldiagnose’-team 
(DD-team). Omdat 
Kees niet wil stoppen 
met drugs, wordt hij 
niet geaccepteerd 
maar doorgestuurd 
naar een andere 
afdeling van de GGZ.

Kees wordt 
aangemeld bij de ACT-
afdeling. Daar is een 
wachtlijst. Hij wordt 
nooit opgeroepen, 
want door een 
administratieve fout 
wordt Kees vergeten

zomer 2014 Kees hoort nog steeds 
stemmen in zijn hoofd

Kees stopt met zijn 
depotmedicatie 
vanwege de 
bijwerkingen

zomer 2014 Kees belandt weer in 
een psychose.

september 2014 Kees gaat weer 
zelfstandig wonen in 
een kraakpand

oktober 2014 Zelfstandig wonen 
blijkt lastiger dan 
gedacht: Kees gaat 
weer terug naar de 
RIBW

december 2014 Kees gaat weer bij zijn 
vader wonen

Kees wil wat spullen 
ophalen bij de RIBW. 
Hij is agressief en 
wordt niet 
binnengelaten

De RIBW belt de 
politie, die Kees tegen 
de grond werkt met 
pepperspray. Kees 
wordt met een 
ambulance naar een 
kliniek gebracht

januari 2015 De RIBW wil Kees niet 
langer behandelen, 
omdat hij een gevaar 
voor het personeel is 
en andere cliënten 
belemmert

Kees meldt zich met 
hulp van RIBW 
opnieuw aan bij het 
DD-team van de GGZ

Een afspraak maken 
voor een intake lukt 
niet, omdat Kees 
steeds niet te vinden is

Het zorg- en 
veiligheidshuis voert 
de druk op GGZ op 
dat zij iets moeten 
doen voor Kees

februari 2015 Kees hoort stemmen 
door de psychose. Hij 
denkt dat zijn vader 
hem uitlacht

11 februari 2015 Kees hoort stemmen 
door de psychose. Hij 
denkt dat zijn vader 
hem uitlacht

Kees begint zijn vader 
te mishandelen. Hij 
slaat hem in zijn 
gezicht met een ring 
en met drumstokjes

Kees' vader neemt 
contact op met de 
GGZ. 

13 februari Kees bezoekt de GGZ. 
Kees is volgens zijn 
moeder ‘te 
psychotisch om een 
gesprek te voeren’. 
Volgens zijn vader is 
Kees ‘wonder boven 
wonder heel rustig’.

GGZ adviseert Kees 
een nacht ergens 
anders te slapen en de 
volgende dag terug te 
komen bij de GGZ-
instelling om een 
psychiater te spreken

14 februari 2015 Kees en zijn vader 
gaan naar de GGZ-
instelling

Kees en zijn vader 
horen dat Kees nog in 
de entreefase zit en 
dat hij dus met 
niemand kan spreken.

Kees is heel boos en 
roept zijn vader dat hij 
mee moet komen

20 februari 2015 Kees gaat naar een 
feestje waar hij LSD, 
speed en andere 
drugs gebruikt

Kees takelt zijn vader 
toe. Kees besluit 
alsnog de politie te 
bellen

21 februari 2015 Als Kees bij zijn 
vaders huis komt, 
stampt hij tegen de 
deur

De politie arresteert 
Kees voor de deur. Hij 
gaat rustig mee, maar 
in de cel gaat hij door 
het lint

25 februari 2015 Kees verhuist naar de 
Penitentiaire inrichting 
(PI)

Kees' voorarrest wordt 
verlengd: eerst met 14 
en daarna nogmaals 
met 60 dagen

Het DD-team komt 
langs om Kees te zien. 
Het DD-team houdt de 
boot af omdat Kees 
volgens hen niet in de 
doelgroep past: hij 
heeft te zware 
problematiek

Het zorg- en 
veiligheidshuis stuurt 
aan op een 
psychologisch 
onderzoek en vraagt 
RIBW en GGZ om 
daarvoor hun dossier 
op te sturen naar het 
Instituut Forensische 
Psychiatrie (NIFP)

17 maart 2015 Kees wordt besproken 
in het zorg- en 
veiligheidshuis

8 mei 2015 Kees kan voor zijn 
gevoel nergens 
naartoe. Hij kan ook 
niemand bellen, want 
zijn telefoon ligt op het 
politiebureau

Kees wordt geschorst 
in afwachting van zijn 
rechtszaak. Hij hoort 
op het laatste moment 
dat een voorwaarde 
van de schorsing is 
dat hij niet naar zijn 
vader gaat

Reclassering is 
verantwoordelijk voor 
Kees’ begeleiding 
tijdens de schorsing

Kees gebruikt een 
restje speed dat hij 
vindt

Kees gaat toch naar 
zijn vader. Die vindt 
het volgens Kees niet 
erg

13 mei 2015 De politie arresteert 
Kees omdat hij zich 
niet aan de 
voorwaarden heeft 
gehouden. Zijn 
schorsing wordt 
opgeheven

Kees verhuist naar 
een PI in een andere 
stad

22 juli 2015 Kees wordt geschorst 
en verhuist naar een 
forensisch 
psychiatrische afdeling 
(FPA) 

Door Kees' eerdere 
schorsing is het 
onduidelijk of hij onder 
reclasseringstoezicht 
valt

5 augustus 2015 Kees gebruikt 
Ketamine, cannabis en 
(nasaal) ritalin

Kees krijgt zijn eerste 
waarschuwing. Hij 
krijgt restrictie op 
bezoek (alleen vader)

7 augustus Kees’ FPA-
behandelaar meldt 
Kees aan bij een 
kliniek voor dubbele 
diagnose. Ze ontvangt 
geen reactie

11 augustus Kees wil weg van de 
FPA. Omdat hij dan 
terug naar de PI zou 
moeten, blijft hij toch

17 augustus Kees krijgt 
‘zuchtremmers’

v
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17 augustus Kees krijgt 
‘zuchtremmers’

24 augustus Kees gebruikt speed 
en cannabis

Kees krijgt zijn tweede 
waarschuwing

Reclassering schat in 
dat klinische 
behandeling 
onmogelijk is omdat 
Kees zich niet aan de 
regels kan houden

27 augustus 2015 Kees verhuist linea 
recta naar de PPC

De rechter bepaalt in 
eerste zitting van 
Kees’ rechtszaak dat 
Kees’ schorsing wordt 
opgeheven en dat hij 
meteen terugmoet 
naar de PI. Dat is voor 
de FPA, Kees zelf en 
zijn moeder een 
onaangename 
verrassing

De zuchtremmers 
worden niet verder 
opgebouwd in de PPC

27 september 
2015

Kees wordt definitief 
veroordeeld, hij krijgt 
wordt ontoerekenings-
vatbaar verklaard en 
krijgt een rechterlijke 
machtiging voor een 
jaar opname in een 
FPA

28 oktober 2015 Kees verhuist terug 
naar de FPA. 
Behandelaar valt op 
dat hij heel 
gemotiveerd is. 
Behandelaar krijgt 
overdracht uit PPC

2 november 2015 Kees neemt nasaal 
ritalin

28 december 2015 Kees gebruikt 
cannabis

Kees bezoekt oa in 
Tilburg het huis van 
zijn vader. Kees krijgt 
daar flashbacks als hij 
de duivelse teksten op 
de muren van zijn 
kamer ziet

Kees komt niet terug 
van verlof. Hij wordt op 
de telex gezet

29 december 2015 Kees komt uit zichzelf 
terug

31 december 2015 Kees gebruikt weer 
cannabis

3 januari 2016 Kees' vader krijgt een 
hartinfarct en wordt 
opgenomen in het 
ziekenhuis

4 januari 2016 Kees krijgt een time 
out: hij wordt tijdelijk 
verplaatst naar een 
afdeling met minder 
vrijheden

18 januari 2016 Kees keert terug naar 
zijn oude afdeling

± juni 2016 
(verwacht)

Kees start met 
resocialisatie bij FPA

september 2016 
(verwacht)

Kees wordt ontslagen 
bij de FPA

 

   


