
Kafkabrigade - casus Hans ‘Geen plek’                     Tijdlijn 1979-2015

Hans Joke Buren/vrienden Ziekenhuis RIAGG Politie GGZ-instelling Zorgcentrum PAAZ Andere organisaties

1979 Hans is gescheiden en 
mag zijn kinderen niet 
meer zien

1979 Hans wordt agressief 
tegen een collega die 
iets verkeerds zegt 
over de scheiding

Hans wordt 
opgenomen op de 
PAAZ. Zijn psychiater 
helpt hem er weer 
goed bovenop

1988 Hans en Joke gaan 
samenwonen

2006 Hans is verslaafd aan 
chatten op de 
computer

oktober 2007 Joke ontdekt waar 
haar man mee bezig is 
online. Ze confronteert 
hem ermee

De stoppen slaan 
door: Hans maakt 
dingen kapot, 
schreeuwt en scheldt

Joke vlucht met haar 
zoon het huis uit naar 
de buren

De buren bellen de 
politie

Hans vlucht naar 
buiten

De agenten vinden 
Hans terug en 
brengen hem naar een 
hotel in de buurt

Na een uur staat Hans 
weer in zijn tuin, 
dingen te slopen

Joke dreigt de politie 
te bellen

Hans vertrekt. Hij 
begint zijn vrouw te 
bellen

Joke krijgt via de 
telefoon vreselijke 
verwensingen te horen 
van haar man

Joke eist dat Hans zijn 
verslaving aanpakt en 
sluit het internet af 

Hans komt weer naar 
huis

Joke neemt contact op 
met het RIAGG voor 
ondersteuning

oktober 
2007-2014

Om de paar weken 
komt een RIAGG-
medewerker langs bij 
Hans en Joke thuis

Voorjaar 2014 De RIAGG-
medewerker is een 
soort huisvriend 
geworden, wat de 
gesprekken minder 
effectief maakt

Begin mei 2014 Hans heeft een soort 
psychose en is heel 
druk

6 mei 2014 De buren bellen de 
politie omdat Hans 
loopt te schreeuwen

± 11 mei 2014 Joke gaat tijdelijk 
elders logeren. Zij 
neemt contact op met 
RIAGG-medewerker, 
die blijkt op vakantie

± 17 mei 2014 De RIAGG-
medewerker spreekt 
met Joke en Hans. Het 
gesprek loopt voor 
Joke uit op een grote 
teleurstelling

Joke gaat weer thuis 
wonen

28 mei 2014 Hans’ neuroloog 
verwijst hem door naar 
de GGZ vanwege zijn 
psyche

30 mei 2014  
00.10u

Hans explodeert ’s 
nachts vanuit het niets 
en bedreigt zijn vrouw

Joke sluit zich op op 
zolder en belt haar 
zoon en vrienden uit 
de buurt

00.50u De zoon en buren 
komen en bellen de 
politie

00.50u Hans is over de rooie. 
Hij gaat in zijn auto 
zitten

Twee agenten nemen 
Hans mee naar de 
politiebus

±01.10u De agenten brengen 
Hans tot rust

01.10u De agenten 
overleggen met de 
chef van dienst en 
zoeken naar een 
GGZ-instelling die 
Hans kan beoordelen

01.35u De chef van dienst 
doet ook pogingen een 
GGZ-instelling te 
vinden voor Hans

02.30u Er is nog geen 
instelling bereid 
gevonden

02.40u De agenten rijden op 
de gok met Hans naar 
een GGZ-instelling. Zij 
onderhandelen ter 
plekke

Hans kan na 
aandringen van de 
agenten blijven bij de 
GGZ-instelling

Hans blijft 3 dagen op 
een tijdelijke plek op 
de afdeling high care



Kafkabrigade - casus Hans ‘Geen plek’                     Tijdlijn 1979-2015

Hans Joke Buren/vrienden Ziekenhuis RIAGG Politie GGZ-instelling Zorgcentrum PAAZ Andere organisaties

Hans blijft 3 dagen op 
een tijdelijke plek op 
de afdeling high care

2 juni 2014 Hans verhuist naar de 
afdeling ouderen

Hans voelt zich niet op 
zijn gemak. Hij eist bij 
de arts dat hij wordt 
ontslagen uit de 
instelling

De arts van dienst 
heeft geen 
mogelijkheid om Hans 
langer vast te houden

Joke krijgt een 
telefoontje van Hans 
dat hij wordt 
ontslagen. Zij is hier 
niet blij mee en heeft 
het gevoel dat haar 
mening niet gehoord 
wordt

De arts vertelt Joke 
dat als zij een ander 
verhaal kan vertellen, 
het ontslag 
heroverwogen kan 
worden

3 juni 2014 Als Joke aankomt bij 
de GGZ-instelling, 
komt Hans haar al 
tegemoet lopen. Joke 
is ontzet

Hans smeekt Joke om 
niets belastends te 
zeggen over hem 
tegen de GGZ-arts

Joke spreekt nog kort 
met de arts van dienst 
over het ontslag van 
haar man

Joke neemt Hans mee 
naar huis

26 juni 2014 Joke en Hans hebben 
een eerste gesprek 
voor poliklinische 
behandeling bij de 
psychiater. Er wordt 
een behandelplan 
opgesteld

De neuroloog stelt 
Hans’ medicatie 
opnieuw in. Een van 
de medicijnen wordt 
per direct gestopt, 
omdat Hans daar 
psychoses van krijgt

september 2014 Hans begint met 1 en 
daarna 2 dagen 
dagbesteding. Hij zit in 
de parkinsongroep en 
krijgt daar zorg van 
fysio, psycholoog en 
maatschappelijk werk

23 oktober 2014 Hans begint thuis met 
computermodules 
tegen 
‘impulsdoorbraken’. Hij 
krijgt hierbij 
ondersteuning van een 
verpleegkundige van 
de GGZ-instelling

Hans heeft meer 
lichamelijke klachten, 
maar voelt zich met 
zijn nieuwe medicijnen 
geestelijk wel beter

maart 2015 Hans rondt de 
computermodules af

december 2015 Hans’ behandeling bij 
de GGZ-instelling 
wordt beëindigd


