
Het netwerk wordt onvoldoende serieus genomen
Hans is computerverslaafd geweest. Tegen het advies van 
zijn vrouw in, krijgt hij computermodules  aangeboden via 
internet om hiermee om te gaan. Zijn vrouw wordt ook niet 
gehoord als zij aangeeft dat hij nog helemaal niet hersteld is, 
maar toch wordt ontslagen uit een GGZ-instelling. 

Teveel gericht op het eigen probleem
Het opnemen van Hans geeft 'gedoe'. De afdeling is te vol 
en de werkdruk te hoog. Uit loyaliteit naar de verpleegkundi-
gen wil de instelling hem niet opnemen. Ook houden ze 
liever een plek vrij voor de eigen crisisdienst. Hans staat niet 
voorop.

Overdracht van cliëntgegevens niet tijdig en 
niet volledig
Na faillissement van RIAGG wordt het dossier van Hans niet 
overgedragen aan de psychiater. Er is ook geen 
gegevensoverdracht als Hans later wordt overgedragen aan 
een psycholoog. Beide behandelaars denken dat Hans bij de 
ander onder behandeling is. Terwijl Hans dus helemaal niet 
behandeld wordt.

Geen oplossing of zorgaanbod voor grens
overschrijdend gedrag 
Mensen die grenzen overschrijden, maar (nog) niet genoeg 
om opgenomen of gestraft te worden, kunnen nergens heen. 
Hans werd wel meegenomen door de politie toen hij 
explodeerde. Hij werd uiteindelijk bij een hotel afgezet. Hij 
was echter net zo snel weer thuis.

Bestuurlijke eenheid is nog geen praktische eenheid
Als Hans opgenomen moet worden zijn er vijf verschillende 
vestigingen mogelijk. Deze zijn onderdeel van twee 
zorginstanties. Zij vormen één blok en kiezen voor de meest 
'handige' cliënten om op te vangen. Dit is niet in het belang 
van Hans, maar in het belang van de organisatie.

Prisoner's dilemma is probleem voor 
de organisatiecultuur
Hans zit in de politiebus nadat hij tegen zijn vrouw tekeer is 
gegaan. Ondertussen onderhandelen professionals over zijn 
opname. Geen instelling wil hem hebben, omdat niemand 
degene wil zijn die alle problemen op zich neemt als de 
andere instelling verzaakt.

Gebrekkige informatievoorziening
Terwijl Hans in de politiebus zit, bellen de agenten naar 
verschillende GGZ-instellingen. Dit kost tijd voor de 
agenten, verpleegkundigen van de instellingen, de chef van 
dienst en de verpleegkundigen bij de ambulance-ingang. 
Hans zit ondertussen verward in de politiebus.

Feedbackloop naar verantwoordelijke partij is te lang
Hans is door het lint gegaan. Na veel rompslomp wordt hij 
eindelijk opgenomen in een GGZ-instelling. Aan de zorg-
plicht is hiermee voldaan. De zorgplicht ligt echter bij de 
zorgverzekeraar en niet bij de GGZ. Alle rompslomp is aan 
de verantwoordelijke partij, de zorgverzekeraar, voorbij 
gegaan. Hiermee wordt het probleem voor deze partij niet 
zichtbaar.

Professionals staan tegenover elkaar ten koste van 
de cliënt
De agenten die midden in de nacht met Hans naar de GGZ 
gaan, schatten in dat hij hulp nodig heeft. Er zijn afspraken 
tussen politie en GGZ: Hans moet gezien worden door een 
arts bij de GGZ en er moet een plek voor hem gevonden 
worden. GGZ-medewerkers zijn echter niet op de hoogte 
van deze afspraken.
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 • heeft parkinson en suikerziekte
 •  is de afgelopen jaren steeds 

opvliegender geworden
 • gedraagt zich soms agressief
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