
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het 

verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke 

veroordeling of gedragsmaatregel 

Interventie: Multidimensionele Familietherapie  (MDFT) 

 

Toegangscriteria 

 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Meisjes en jongens 

 Van 12 tot 18 jaar  

 MDFT is geschikt voor toepassing bij jongeren met LVB (lichte verstandelijke 

beperking) 

 Veel jongeren uit de doelgroep hebben een of meer bijkomende psychische- of 

gedragsstoornissen. MDFT is dan toch toepasbaar (uitzonderingen: als de jongere 

voor de stoornis moet worden opgenomen of naar een landelijk GGz-programma 

moet worden verwezen).  

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 (Meervoudig) probleemgedrag zoals overmatig gebruik van alcohol en drugs, 

delinquentie en spijbelen  

 Drempelwaarde delinquentie: het recidiverisico moet ‘gemiddeld tot hoog’ zijn 

volgens de in Nederland geldende korte versie van de WSJCPA = Washington State 

Juvenile Court Pre-Screen Assessment 

 Verslaving/gebruik van alcohol en drugs: wordt vastgesteld met het korte 

meetinstrument CRAFFT. Verslaving = afhankelijkheid = voldoen aan minstens 3 van 

de 7 DSM-IV criteria voor deze conditie. Voor overmatig gebruik niet zijnde 

verslaving gelden in MDFT eveneens officiële (DSM-IV, binnenkort DSM-V) 

drempelwaarden 



 Spijbelen: oordeel leerplichtambtenaar, uitspraak kinderrechter. Er bestaat voor 

spijbelen geen algemeen erkende drempelwaarde 

 LVB: LVB cliënten hebben een IQ tussen 50 en 85, grenswaarden als aanbevolen door 

het Landelijk Kenniscentrum LVG [LVB], te meten in een reguliere IQ-test. Bij de 

definitie van LVB houden wij niet alleen rekening met cognitief IQ, maar ook met 

functioneren op emotioneel- en sociaal niveau: zelfredzaamheid sociaal en in het 

vormgeven van het eigen leven laat te wensen over. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 De meeste behandelmethoden, zoals cognitieve-gedragstherapie en daarvan 

afgeleide benaderingen, richten zich op één probleemgedrag van de jongere, 

bijvoorbeeld verslaving. MDFT richt zich op al het probleemgedrag en met goede 

reden: onderzoek leert dat jongeren die voor één probleem worden behandeld maar 

niet voor andere, binnen de kortste keren weer terugvallen in oude fouten (ook wat 

het behandelde gedrag betreft) 

 MDFT is door haar meeromvattende aanpak effectiever, zoals blijkt uit veel 

onderzoek en uit erkenningen door overheidsinstanties en wetenschappelijke 

verenigingen wereldwijd 

 Een pluspunt van MDFT is het vermogen om jongeren (en hun ouders!) voor de 

behandeling te interesseren en daarin vast te houden. In Europees/Nederlands 

onderzoek lukte het MDFT om 90% van de gezinnen duurzaam in de behandeling te 

betrekken, tegen 25% in de gangbare verslavingszorg voor jongeren (www.mdft.nl/ 

Effecten). Hierbij helpt dat de MDFT-therapeut spin in het web is: eerste 

aanspreekpunt voor jongere en gezin bij alle (behandel)kwesties 

 MDFT is meer dan een familietherapie. Het is een systeemtherapie: de therapeut 

concentreert zich niet alleen op de jongere en diens ouders, maar ook op sociale 

verbanden (systemen) buiten het gezin die voor het gedrag van de jongere van 

belang zijn: vrienden, school, werk, clubs en forensische autoriteiten. De therapeut 

behandelt én bemoeit: dit levert aantoonbaar meerwaarde op 

 In MDFT worden vier soorten sessies gegeven (ook bij het gezin thuis): met de 

jongere alleen, de ouder(s) alleen, het gezin (jongere en ouders samen) en met 

derden van buiten het gezin erbij 

 MDFT kent regels (een protocol), maar is flexibeler dan andere systeemtherapieën. 

Daardoor is het mogelijk gebleken om samen met het veld (zorginstellingen, 

cliënten) zogeheten modules te ontwikkelen voor versies van MDFT die op een 

bepaalde situatie zijn toegespitst. MDFT kent extra modules voor JJI’s (versterken 

familieband; betere overgang van opsluiting naar vrijlating; voortzetting therapie 

binnen de muren naar therapie ambulant na terugkeer naar eigen omgeving) 

 Ook extra modules voor jeugdzorgplus:  

a. alsnog voorkomen van opname  

b. bekorting opname  

c. doortrekken van therapie/begeleiding van intern (opname) naar extern 

(ambulant). De eerste ervaringen zijn positief. Grote kostenbesparingen. 

http://www.mdft.nl/


 Ook module voor toepassing bij LVB. 

 

4. Toeleiding:  

 

 Verwijzing vindt plaatst in het kader van een jeugdbeschermings-/ 

jeugdreclasseringmaatregel. Er is sprake van een gedwongen hulpverleningskader of 

er is sprake van een Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM, voorwaardelijke 

detentie van > 6 maanden, voorwaardelijke PIJ) 

 Forensisch zijn de belangrijkste verwijzers: Bureau Jeugdzorg (jeugdreclassering en 

(gezins)voogdij), kinderrechter, JJI en (gesloten) jeugdzorg. 

 

Levering van de zorg 
 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start. 

 

 Binnen 2 weken na aanmelding 

 Bij drukte biedt MDFT overbruggingszorg.   

  

6. Overbruggingszorg:  

 

MDFT verleent op de volgende wijze overbruggingszorg: 

 Door het afleggen van een bezoek aan of gesprek met jongere/ouders/verwijzer, 

wordt in kaart gebracht wat nu nodig is en geen uitstel duldt 

 Door ervoor te zorgen, mogelijk samen met de verwijzer, dat de urgente zaken nu al 

worden aangepakt 

 De therapeut biedt aan contactpersoon te zijn (geeft zijn telefoonnummer en e-

mailadres) 

 Afspraken worden met deadlines worden genoteerd. De therapeut komt die 

afspraken na.  

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Bij urgentie wijkt alles 

 De therapeut probeert binnen de grenzen van de eigen agenda spoedhulp te 

verlenen. Of schakelt een collega in. MDFT-therapeuten zijn per instelling maar ook 

landelijk georganiseerd als een groep van gelijkgestemden. MDFT heeft inmiddels 

voldoende massa in Nederland (35 teams, op weg naar 40 teams) om collega’s hand- 

en spandiensten te kunnen laten verlenen. De uitvoerende organisatie zal zich 

inspannen om zo snel als mogelijk te plaatsen.  

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  



 

De behandeling van MDFT kent de volgende doelen: 

 Het verminderen van antisociaal gedrag 

 Het voorkomen van recidive 

 Het terugdringing van gebruik van alcohol en drugs 

 Het verminderen van spijbelen 

Ondersteunende doelen zijn: 

 Het beperken van bijkomende psychische problematiek bij de jongere 

 Het verbeteren van opvoedstijl en -vaardigheden van de ouders 

 Het verbeteren van het gezinsklimaat 

 Het verbeteren van prestaties op school/werk. 

 

MDFT duurt 4 tot 6 maanden. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

MDFT bestaat uit drie fases: 

 Fase 1: de therapeut wekt bij de (vaak onwillige) jongere en ouders motivatie op om 

aan de behandeling mee te doen, via een keur aan interventies: hoop wekken, 

vertrouwen uitstralen, interesse tonen zonder te oordelen, snel succes boeken op 

een onderdeel, het gelukkige verleden laten herleven (fotoboeken en dergelijke) 

maar ook de pijn uit het verleden benoemen. Communicatiestoornissen in het gezin 

verhelpen, onder meer via de methode van enactment. Een casusanalyse maken 

(een assessment van jongere en gezin) en daaruit behandeldoelen afleiden. Fase 1 

eindigt met het opstellen van een behandelplan 

 Fase 2: in het behandelplan staan stappen voor beperking van de concrete 

probleemgedragingen van de jongere en ook stappen voor de ouders (onder andere 

verbetering van de opvoedpraktijk). De betrokken interventies worden in Fase 2 

uitgevoerd. De therapeut plant sessies methodisch, met vooraf een idee over de te 

bereiken doelen en achteraf een afsprakenlijst, met ‘follow-up’ een paar keer per 

week. Het plan bevat ook doelen voor dieperliggende thema’s (pijn uit het verleden, 

identiteit uit het verleden, bedreigingen voor het gezin enzovoort). Ook deze 

thema’s stelt de therapeut aan de orde in Fase 2 

 Fase 3 (afronding): wat is er bereikt, wat valt er nog te doen en hoe? In MDFT heeft 

fase 3 het karakter van ingebouwde nazorg. Deze fase eindigt met het opstellen van 

een terugvalpreventieplan, een handreiking aan jongere en ouders om op koers te 

blijven 

 Elke stap hiervan - met alle interventies - is vastgelegd, en goedgekeurd, in uitvoerige 

handleidingen (vijf stuks), als vereist door de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 In MDFT worden vier soorten sessies gegeven (gemiddeld drie kwartier)  



o Met de jongere alleen  

o De ouder(s) alleen  

o Het gezin (jongere en ouders samen)  

o Met derden van buiten het gezin erbij 

 De behandeling is intensief: in de eerste weken met 2 tot 3 sessies per week en met 

veel ‘social media’ communicatie tussen therapeut en gezinsleden 

 Sessies vinden ook plaats bij het gezin thuis.  

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 MDFT richt zich op de vier belangrijkste domeinen in het leven van een jongere:  

hij of zij zelf, de ouders, het gezin, en systemen buiten het gezin (vrienden, school 

enzovoort). Dus het gaat ook om wonen, onderwijs en vrije tijd  

 De jongere wordt individueel getraind in het herkennen en vermijden van situaties 

die probleemgedrag veroorzaken. Die situaties en prikkels worden ook besproken in 

sessies waarbij de ouders aanwezig zijn, om hun steun in te roepen. De jongere krijgt 

training in ‘nee’ leren zeggen en sociale vaardigheden 

 De therapeut leert de ouders hun kind beter te ondersteunen, door 

opvoedvaardigheden te verbeteren (stellen en handhaven van huisregels), begrip 

voor hun kind te ontwikkelen en eigen problemen onder ogen te zien 

 De therapeut schakelt systemen buiten het gezin (bijvoorbeeld school, werk) in om 

de jongere op weg te helpen 

 Al die domeinen krijgen hun vertaling in doelstellingen in het behandelplan. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Niet als regel noodzakelijk, indien ambulant uitgevoerd. Bij een intramurale start van 

MDFT is nauwe samenwerking en afstemming met andere disciplines wel 

noodzakelijk; in dat opzicht vormt de instelling zelf het zogenoemde “vijfde domein” 

 De ambulante MDFT-therapeut is de spin in het web en handelt veel zelf af, maar zal 

het consult van een specialist inroepen indien nodig, echter zonder de behandelregie 

over te dragen (tenzij in uiterst geval). 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 MDFT is ambulant, maar kan ook intramuraal starten in een instelling (JJI of 

residentiële (gesloten) jeugdzorg(plus)) 

 Hiernaast zijn er modules voor MDFT die intramuraal beginnen met de behandeling 

en na ontslag/vrijlating ambulant vervolgd worden. 

 



14. Verblijfsomgeving:  

 

 MDFT is ambulant maar toepasbaar bij verblijf van de (forensische) jongere in open 

of gesloten instellingen 

 MDFT Academie (Stichting Jeugdinterventies) leidt teams van MDFT-therapeuten op 

uitgaande van een contract met de betreffende instelling. MDFT Academie sluit geen 

contracten af met instellingen die op punten als veiligheid en voldoen aan wettelijke 

normen onvoldoende scoren in rapportages van de betrokken inspecties. Het gaat 

om de volgende soorten residentiële instellingen: 

o Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) 

o Jeugdzorgplusinstellingen 

o Overige verblijfinstellingen jeugdzorg 

 Om in een residentiële setting MDFT te kunnen toepassen, moeten de medewerkers 

van de instelling geschoold/ervaren zijn in gezinsgericht werken (tot uitdrukking 

komend in behandeloverleg waar ook ouders aan meedoen, inrichting van de 

bezoekuren, uitnodigen van de ouders voor activiteiten van de jongeren intern 

(bijvoorbeeld koken, films kijken), het veelvuldig informeren en raadplegen van de 

ouders [dus veel bellen)). Zonder bereidheid van medewerkers om gezinsgericht te 

werken, krijgt MDFT geen kans 

 MDFT Academie biedt instellingsmedewerkers (niet zijnde de MDFT-therapeuten 

zelf) cursussen aan in gezinsgericht werken.   

 De MDFT-therapeut intussen herstelt het contact tussen jongere en gezin, betrekt 

gezinsleden bij het overleg in de instelling (onder andere over het behandelplan), 

organiseert sessies (ook voor het gezin) in de instelling, en maakt gebruik van 

verlofdagen om bij het gezin thuis de behandeling een stap verder te brengen. 

 

Personele inzet 

 
15. Professionals:  

 

 De MDFT-therapeuten hebben een academische of een hbo-achtergrond en hebben 

allemaal al diverse jaren ervaring met het geven van psychotherapie aan jongeren. In 

de praktijk gaat het om psychologen (klinisch, GZ), pedagogen, agogen/sociaal 

werkenden, kinderpsychiaters en soms een psychiatrisch verpleegkundige 

 Bij MDFT is er altijd afstemming met een gedragswetenschapper; de wijze waarop 

kan per sector verschillen. Neem de jeugd-GGz:  een BIG geregistreerde 

gedragswetenschapper of psychiater opent de DBC op basis van zijn/haar 

bevindingen bij intake en diagnosestelling. De MDFT-therapeut voert uit maar 

verfijnt het beeld: de casusanalyse. Tussen gedragswetenschapper of psychiater 

enerzijds en het MDFT-team anderzijds bestaan nauwe contacten.  Ieder team 

beschikt over de mogelijkheid een psychiater te consulteren. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 



 MDFT-therapeuten zijn geschoold in het werken met jongere plus ouders, in het 

aanpakken van meervoudige problematiek, in het combineren van therapie met 

bemoeienis van systemen buiten het gezin, in het zijn van coach en spin in het web, 

in snelle actie gecombineerd met het onder de loep nemen van slepende ellende in 

een gezin 

 MDFT-therapeuten werken altijd in een team inclusief de supervisor. Er is een 

gestruktureerde wijze van intervisie en supervisie, waarin behandelcasuistiek met 

elkaar wordt doorgenomen. MDFT sessies worden opgenomen (dvd) en regelmatig 

vinden live supervisies in de instelling plaats 

 Die scholing duurt twee jaar en is vooral gericht op de werkvloer: de trainer helpt de 

‘leerling’ bij elke stap in de praktijk 

 Dit alles is post-academische en post-hbo scholing die de betrokkenen een flinke 

streep voor geeft op vakgenoten zonder training in MDFT 

 Bij geslaagde opleiding krijgen MDFT-therapeuten een certificaat,  vereist voor het 

uitvoeren van MDFT. Bovendien onderstreept het certificaat hun status van 

meerwaarde 

 Het team met gecertificeerde MDFT-therapeuten krijgt van MDFT Academie een 

gratis licentie om MDFT uit te oefenen. De licentie moet elke drie jaar worden 

vernieuwd; dit schept de mogelijkheid om blijvend de kwaliteit van de therapie te 

bewaken. Dit verloopt via een jaarlijks scholingsaanbod aan het MDFT team en een 

audit voor het opnieuw verkrijgen van de drie jaarlijkse licentie. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Een MDFT-therapeut is  24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor het 

gezin/gezinsleden, met name bij crisis. De therapeut heeft afspraken met de 

crisisdienst van de eigen instelling voor ‘back-up’ 

 De MDFT-therapeut kan telefonisch consult bieden of bij gebleken noodzaak met 

spoed naar het gezin gaan (of indien aangewezen een andere plek). Dienstbaarheid 

aan jongere en gezin staat altijd voorop. 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 MDFT duurt in de regel vier tot zes maanden 

 Fase 3 (laatste maand) wordt afgesloten met het opstellen (door jongere en ouders 

met hulp van de therapeut) van het zogenaamde terugvalpreventieplan. Daarin staat 

wat er bereikt is en wat gezinsleden moeten (blijven) doen om de behandelwinst 

vast te houden en te vergroten. In dit plan staat of de jongere vervolghulp nodig 

heeft (meestal niet) en zo ja, waar: de afspraak wordt in het plan al vastgelegd en de 

therapeut zorgt voor een goede overdracht. 

 

19. Nazorg:  



 

 Fase 3 van MDFT is zo ontworpen dat daarin al nazorg is besloten. Oefeningen, acties 

en contacten met derden. Dit culmineert in het genoemde Terugvalpreventieplan 

 Sommige instellingen met een MDFT team geven de jongere/het gezin een 

strippenkaart voor enkele ‘boostersessies’. Dit is geen vereiste.   

 

20. Communicatie:  

 

 De MDFT-therapeut is spin in het web en blijft zich verantwoordelijk voelen voor 

jongere en gezin. De therapeut helpt bij het uitkiezen van eventuele vervolgzorg en 

gaat bij de nieuwe therapeut langs om alles zorgvuldig door te spreken en de 

schriftelijke overdracht goed te regelen 

 Streven in MDFT is overigens om de behandeling naar tevredenheid af te ronden, 

zodat doorverwijzen naar vervolgzorg tot een minimum beperkt kan blijven. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit:  

 

 MDFT Academie is zelf geen zorgaanbieder. Wij leiden therapeuten op in MDFT en 

ondersteunen instellingen met een MDFT team bij de implementatie van MDFT (door 

werkbezoeken, studiedagen voor managers en het opstellen van sjablonen voor 

personeelswerving en declaratiesystemen, enzovoort). Dit vergt de nodige 

investeringen 

 Zorginstellingen zijn gebonden aan vormen van monitoring per sector. De JJI’s en de 

jeugdzorgplusinstellingen hebben hun eigen, onderscheiden vormen van monitoring. 

De jeugd-GGz gebruikt ROMKAP. Instellingen voor ambulante jeugdzorg gebruiken 

eigen, wisselende systemen. Het is niet aan ons hier orde in te brengen. 

 MDFT Academie heeft een vast programma voor het monitoren van 

therapiekwaliteit tijdens opleiding en in de praktijk. Onafhankelijke beoordelaars 

beoordelen aan de hand van opnames van behandelsessies of therapeuten MDFT 

getrouw en competent uitvoeren. Documentatie over ‘cases’ wordt beoordeeld op 

planning, juiste proportie van sessies, kwaliteit van de casusanalyse en van het 

behandelplan. Dit alles aangevuld met schriftelijke examens, werkbezoeken en 

telefonische consulten tussen trainer en teamleden 

 Teams krijgen instructie in de afname van een beperkt aantal vragenlijsten. Zie onder 

punt 2. Bij die vragenlijsten hoort steeds een lijst (als in de instelling gehanteerd) 

voor meten van behandeltevredenheid bij jongere en ouders. De meest gebruikte 

lijst is EXIT. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 MDFT Academie behandelt zelf niet. Maar er kunnen klachten binnenkomen over de 

opleiding. Mensen/instellingen kunnen klachten indienen via www.mdft.nl 

http://www.mdft.nl/


 De contracten die Stichting Jeugdinterventies/MDFT Academie sluit met instellingen 

bevatten standaard een artikel voor behandeling van klachten, in uiterste geval via 

een onafhankelijke commissie of de rechter 

 Noot: op dit artikel is sinds 2008 nog nimmer een beroep gedaan. 

 

 

23. Transformatie:  
 

 De bijdrage van Stichting Jeugdinterventies/MDFT Academie aan de transformatie 

bestaat vooral uit deskundigheidsbevorderingen in cursussen van twee tot drie 

dagen 

 Het betreft cursussen voor de hulpverleners die in het nieuwe stelsel de functie 

krijgen van wijkcoach/gezinscoach/gezinsregisseur/generalist, of hoe plaatselijk ook 

te noemen. Uit al gegeven gasttrainingen weten wij dat de kandidaten voor deze 

hulpverlenerfuncties gedreven zijn, maar allerminst toegerust op hun eventuele 

nieuwe taak 

 Wij hebben de noodzaak van deskundigheidsbevordering uiteengelegd in een brief 

aan staatssecretarissen van Rijn en Teeven. Op verzoek stuurt Stichting 

Jeugdinterventies/MDFT Academie u een kopie. Mail rigter.h@kpnmail.nl.  
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