
Kafkabrigade - casus Justin ‘Leven met psychoses’         Tijdlijn 1997-2015

Justin* Ouders Huisarts PAAZ ziekenhuis 
Limburg

GGZ-instelling UMC Gemeente Maatschappelijk 
werk

Openbaar ministerie 
(OM)/Politie

Andere organisaties

September 1997 Justin begint met 
studeren: HTS

September 1998 Justin stopt met de 
HTS en start een 
nieuwe studie: 
Geschiedenis

1998 Justin wordt lid van de 
eerstejaarsraad 

Augustus 1999 Justin werkt veel en 
maakt daarna een 
studietrip naar New 
York

Justin gaat in het 
bestuur van de 
studievereniging en 
doet veel activiteiten 
bij de vereniging 

Oktober/
november 1999

Justin maakt een 
studietrip naar Madrid. 
Hij wordt steeds 
vermoeider

Januari 2000 Justin raakt in conflict 
met mensen en wordt 
op non-actief gezet bij 
de studievereniging

Februari 2000 Justin gaat naar zijn 
ouders in Limburg. Hij 
is zo druk dat hij niet 
meer kan stilstaan

Justins ouders sturen 
hem naar de huisarts

De huisarts neemt 
contact op met de 
psychiater 

De psychiater belt de 
ambulance en laat 
Justin gedwongen 
opnemen op de 
psychiatrische afdeling 
(PAAZ)

Justin zit twee dagen 
in de isoleercel

Op de PAAZ is de 
rechtszaak i.v.m. 
Justins gedwongen 
opname. Hij moet 
blijven.

Februari-april 
2000

Tijdens de opname 
worden Justins 
medicijnen ingesteld 
en krijgt hij 
bewegingstherapie. Hij 
krijgt de diagnose 
manisch-depressief

April 2000 Justin gaat weer bij 
zijn ouders wonen. Hij 
slikt medicijnen 
(lithium)

September 2000 Justin hervat zijn 
studie Geschiedenis 

Justin maakt een 
studietrip naar Tunesië 
en keert erg vermoeid 
terug

Justin heeft 
studiestress en 
slaapproblemen

Justin vertelt zijn 
psychiater dat hij een 
nieuwe godsdienst wil 
starten. Hij gelooft dat 
hij de nieuwe messias 
is en wil studenten 
mobiliseren. Justins 
diagnose wordt 
bijgesteld: van 
manisch-depressief 
naar schizoaffectief

November 2000 Justin wordt nogmaals 
opgenomen. Hij werkt 
vrijwillig mee

Voorjaar 2001 Justin keert terug naar 
huis. Hij besluit een 
jaar te stoppen met 
studeren

September 2001 Justin ontvangt van 
het UWV een 50% 
Wajong-uitkering

Januari 2002 De Wajong-uitkering 
wordt aangevuld tot 
bijstandsniveau (± 915 
euro) 

Eind 2005 Justin ontvangt een 
bijstandsuitkering van 
de gemeente

Justin wordt door de 
UWV-keuringsarts 
goedgekeurd

Vanaf 2006 Justin spreekt met 
DWI/reïntegratieteams 
over beginnen met 
werken

Justin doet allerlei 
vrijwilligerswerk: hij 
geeft gastlessen op 
middelbare scholen en 
werkt op kantoor bij 
een jongerenafdeling 
van een politieke 
partij.

Justin wordt steeds 
angstiger en is 
depressief

Justin werkt als 
assistent bij de 
handvaardigheids-
lessen op het Stedelijk 
Gymnasium



Kafkabrigade - casus Justin ‘Leven met psychoses’         Tijdlijn 1997-2015

Thuis Ouders Huisarts PAAZ ziekenhuis 
Limburg

GGZ-instelling UMC Gemeente Maatschappelijk 
werk

Openbaar ministerie 
(OM)/Politie

Andere organisaties

Justin wordt steeds 
angstiger en is 
depressief

Justin werkt als 
assistent bij de 
handvaardigheids-
lessen op het Stedelijk 
Gymnasium

April 2010 Justin laat zich 
vrijwillig opnemen op 
de psychiatrische 
afdeling van het UMC

Zomer 2010 Justin verhuist weer 
naar huis

Justin start als 
vrijwilliger bij een 
zalencentrum

Eind 2012 Justin krijgt 3000 euro 
terug van de 
Belastingdienst. Dat 
investeert hij in 
muziekinstrumenten. 
Later moet hij alsnog 
800 euro terugbetalen

Begin 2013 Justin bestookt een 
vriendin met mailtjes, 
omdat hij wil dat ze 
een date voor hem 
regelt met een oud-
collega

Justins 
vrijwilligersbijdrage 
van ± 60 euro bij het 
zalencentrum wordt 
geschrapt

Justin zit financieel 
krap

Voorjaar 2013 Justin maakt ruzie met 
zijn baas bij het 
zalencentrum en wordt 
ontslagen

Voorjaar 2013 Justin loopt een 
medicijnvergiftiging op 
door zijn 
lithiumgebruik

Justin neemt het zijn 
psychiater kwalijk dat 
zijn lithiumwaarden 
niet genoeg gecheckt 
zijn. Hij vraagt om een 
andere psychiater

Juni 2013 Een vriendin van 
Justin doet aangfite 
tegen hem i.v.m. 
stalking

Najaar 2013 Justins en wil geen 
andere medicijnen 
nemen. Zijn psychiater 
vraagt een rechterlijke 
machtiging aan om 
hem gedwongen te 
kunnen opnemen

De rechterlijke 
machtiging wordt 
toegekend

Justin wordt 
gedwongen 
opgenomen in het 
UMC

Voorjaar 2014 Justin loopt een paar 
keer weg van het UMC

De politie brengt Justin 
weer terug naar het 
UMC

Justin wordt 
veroordeeld voor 
stalking. Hij moet een 
boete en 
schadevergoeding 
betalen en krijgt een 
gebouwverbod

Mei 2014 Justin wordt 
overgeplaatst naar 
een GGZ-instelling

Juni 2014 Justin keert terug naar 
huis

2014 Het buurtteam en maatschappelijk werk helpen 
Justin met het zoeken naar nieuw 
(vrijwilligers)werk

Justin solliciteert voor 
verschillende banen. 
Maatschappelijk werk 
helpt hem o.a. met 
sollicitatiebrieven 
schrijven

Oktober 2015 Justin informeert bij 
DWI of hij een 
opleiding kan doen. 
Dat kan niet

Justin informeert bij 
DUO of hij een 
opleiding kan doen. 
Dat kan alleen als hij 
zelf het collegegeld 
betaalt (± 2.700 euro 
per jaar)

2015 Justin krijgt een brief 
van het CAK, dat hij 
een bijdrage moet 
betalen voor zijn 
vrijwilligerswerk op de 
zorgboerderij

Het buurtteam vraagt 
voor Justin een 
indicatie aan, zodat hij 
bij de zorgboerderij 
kan blijven

November 2015 Justin heeft een 
gesprek bij DWI. De 
DWI-medewerker stelt 
voor een driegesprek 
te organiseren met het 
buurtteam om te kijken 
wat de mogelijkheden 
zijn voor Justin


