
En dan duikt hij na een half jaar opeens weer op. Manfred. Gedraagt zich alsof hij niet weg is  
geweest. Zo voelt het voor hem ook, omdat hij psychotisch was en niet veel meer weet van de 
tussenliggende periode. Het Levensloopteam weet echter wel dat Manfred opeens weg was 
terwijl het team druk in overleg was met partijen voor zijn huisvesting. Erg lastig omdat hij het 
overal had verbruid vanwege zijn agressie naar hulpverleners. Nu moet het levensloopteam 
weer van vooraf aan beginnen. Even slikken en dan weer doorgaan. 

Levensloopteam heeft een lange adem, een 
paar keer slikken en weer opnieuw beginnen

Manfred werd aangemeld bij het 

Levensloopteam vanwege zijn grensover-

schrijdende agressieve gedrag richting 

de hulpverleners. Een aanval met een 

ijzeren staaf was de druppel. Niemand 

durfde hem meer toe te laten. Later zei hij 

daarover dat hij het probleem niet zo zag. 

Hij had niet voor ogen om haar te doden, 

maar handelde uit een vlaag van woede 

omdat hij zijn medicijnen niet kreeg. 

Terwijl het Levensloopteam druk in de 

weer was om met partners een oplossing 

te zoeken, vertrok Manfred plotsklaps naar 

zijn vriendin in het buitenland. “Ajuus”, 

appte hij naar het team. 

Psychotisch op de crisisdienst
Ruim een half jaar later kreeg het Levensloopteam via de crisis-

dienst een melding dat hij blijkbaar de grens weer was overgezet. 

Hij was door de crisisdienst naakt, psychotisch en angstig aange-

troffen en weer opgenomen. Vanuit daar heeft het Levensloopteam 

het contact met Manfred weer opgepakt waar het was geëindigd. 

Dat kon ook, omdat het Levensloopteam altijd betrokken blijft en 

de hulpverlening niet afsluit. Iets wat in de reguliere zorg wel het 

geval was geweest. Met medicatie en depot namen zijn psycho-

tische klachten af. Het huisvestingsprobleem was uiteraard nog 

niet opgelost, dus vroeg het Levensloopteam of hij nog even bij de 

crisisdienst kon blijven. Dat kon, zolang hij zich gedroeg. Hij werd 

er toch al snel uitgezet omdat hij speed ging gebruiken. Sindsdien 

wordt hij opgevangen door een geloofsgemeenschap. 

Praktische hulp en deuren openen
Manfred heeft door de geloofsgemeenschap een dak boven zijn 

hoofd, maar wat het ingewikkeld maakt is dat deze gemeenschap 

tegen hulpverlening en medicatie is. Manfred ontmoet het Levens-

loopteam dan ook op andere plaatsen of tijdens een wandeling. Het 

team kijkt waar ze hem bij kunnen helpen, regelt veel praktische 

zaken, zoals financiën en zorgverzekering zodat hij niet aan lager 

wal raakt. Daarnaast probeert het Levensloopteam huisvesting voor 

hem te regelen, maar het is moeilijk om dingen in gang te zetten. 

Er zijn nog steeds heel veel deuren dicht. Wel is het gelukt om bin-

nenkort weer een gesprek aan 

te gaan met de gemeente om 

wat te gaan bedenken voor 

hem. Want ja hij heeft dingen 

verpest, maar hij is nog steeds 

een inwoner van de gemeente. 

Mensen verdienen een tweede 

kans. Het Levensloopteam ziet 

het liefst dat hij een opname 

of behandeling in de versla-

vingszorg krijgt omdat zijn 

gebruik door de jaren heen 

het grootste probleem is. 

Lange adem en kleine stapjes
Totdat Manfred ergens anders in zorg is, blijft het Levensloopteam 

hem wekelijks face to face spreken. Ook in coronatijd. Met een 

lange adem en hele kleine stapjes boeken ze vooruitgang. Het gaat 

naar omstandigheden wel wat beter met Manfred. De gemaakte  

afspraken komt hij redelijk na. Hij neemt zijn medicatie en zoekt 

soms ook zelf contact. Dat is al winst. Én Manfred heeft geen delic-

ten meer gepleegd,… dat is ook één van de redenen waarom hij bij 

het Levensloopteam is aangemeld.
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