
 

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: MultiSysteem Therapie (MST) 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 In de leeftijd van 12 tot 17,5 jaar, zodat de behandeling voor het 18e jaar is afgerond 

 Ernstig antisociaal gedrag vertonen, waarvoor een uithuisplaatsing dreigt  in 

bijvoorbeeld een justitiële jeugdinrichting of een gesloten Jeugdzorgplus instelling 

 Ook geschikt voor jongeren met middelenmisbruik of LVB problematiek is MST 

die gaan wonen bij een volwassene die de verantwoording over hen draagt en 

wonen in het werkgebied van het team 

 Jongere hoeft zelf niet gemotiveerd om zijn of haar gedrag te veranderen. Om deze 

reden is de interventie vooral gericht op de ouder(s) of een andere volwassene die 

de verantwoording draagt over de jongere. Het is een belangrijk bijkomend voordeel 

dat, door de interventie ook op hen te richten, de veranderingen behouden blijven 

na het afsluiten van de interventie. 

Daarnaast zijn er enkele specialistische adaptaties in sommige regio's van ‘regulier MST’ voor 

andere doelgroepen beschikbaar:  

 MST-PSB voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar met enkel problematisch seksueel 

gedrag 

 MST-CAN voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar die het laatste half jaar slachtoffer 

zijn van ernstig huiselijk geweld 

 MST-LVB voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een verstandelijke beperking. 

 

 

2. Aard van de problematiek:  

 



 Ernstige gedragsproblemen zoals agressie, liegen, stelen, weglopen, drugsgebruik, 

verkeerde vrienden, et cetera 

 Jongeren hebben zelf vaak te weinig probleembesef om hun gedrag te veranderen 

 In DSM termen is veelal sprake van een Conduct Disorder (CD), Oppositional defiant 

disorder (ODD), ADHD of een dreigende persoonlijkheidsstoornis. Doorgaans wordt 

de Child Behavior Checklist bij aanvang afgenomen en scoren jongeren (vooral op de 

schalen regelovertredend- en agressief gedrag) in de klinische range 

  MST is geschikt voor jongeren met een hoog recidive risico (zie het landelijk 

instrumentarium jeugdstrafrechtsketen). 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Kenmerkend voor MST, en onderscheidend ten opzichte van veel gezinsgerichte 

programma's, is dat behandelingen niet op kantoor plaatsvinden, maar in de 

natuurlijke omgeving van de jongere en met de personen die het meeste invloed 

hebben op deze jongere. Hierbij worden altijd alle belangrijke personen uit systemen 

waarin de jongeren functioneert zoals thuis, familie, vrienden, school, 

vrijetijdsactiviteit en buurt betrokken  

 Onderscheidend ten opzichte van programma's als FFT en MDFT is dat MST hierdoor 

voor de meest problematische groep ingezet kan worden 

 Aangetoond (kosten)effectief. MST is landelijk erkend door het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. De aanvraag voor de erkenning op het hoogste niveau van 

bewijs voor effectiviteit in de databank bij het NJI loopt. 

MST kan niet ingezet worden voor: 

 Jongeren met acuut suïcidaal, homocidaal of psychotisch gedrag 

 Jongeren met problematisch seksueel gedrag, zonder andere vormen van antisociaal 

gedrag 

 Jongeren met een ernstige stoornis in het autismespectrum. 

 

4. Toeleiding:  

 

 Veelal doorverwijzing door medewerkers van Bureau Jeugdzorg, jeugdreclassering 

dan wel gezinsvoogden. Doorgaans vinden de behandelingen dan ook plaats in een 

kader van dwang en drang in het civiel- dan wel strafrechtelijk kader. Te denken valt 

onder andere aan maatregelen als een Gedragsbeïnvloedende Maatregel, 

schorsingsvoorwaarden, een voorwaardelijke PIJ of maatregelen in het kader van de 

leerplichtwet. 

 Soms zoeken ouders zelf hulp bij MST om een uithuisplaatsing te voorkomen. 

Jongeren nemen daartoe nooit zelf het initiatief. 

 

Levering van de zorg 
 

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

 



 Het streven is om een behandeling zo spoedig mogelijk na de aanmelding te starten. 

Vanwege de ernst van de problemen is dat ook noodzakelijk 

 Doorgaans is dat enkele weken waarin oriënterende gesprekken gevoerd kunnen 

worden en administratie ten behoeve van de aanmelding wordt afgewerkt 

 Overleg met de supervisor van het team over bijvoorbeeld over de volgorde op de 

wachtlijst is altijd mogelijk.  

 

6. Overbruggingszorg:  

 

 Overbruggingszorg wordt niet aangeboden, immers de gewenste intensiteit kan door 

het team voorafgaand aan een behandeling niet geboden worden. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Indien er urgentie is met betrekking tot de start van een aanmelding kan ook met de 

supervisor van het team overlegd worden. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  

 

 MST beoogt expliciet het uit huis plaatsen van jongeren vanwege gedragsproblemen 

te voorkomen 

 De belangrijkste maatschappelijke doelen van het programma zijn: 

o Dat de jongere thuis kan blijven wonen 

o Een dagbesteding heeft (minimaal 20 uur per week) 

o Niet recidiveert volgens de opgave van de belangrijkste opvoeder 

 Eind 2013 zijn, sedert de start van MST in Nederland, bijna 5000 jongeren behandeld  

met MST in gemiddeld 142 dagen. 85,4% van bovengenoemde maatschappelijke 

doelen zijn bereikt. 

 Meten van behandelresultaten met ROM-vragenlijsten 

 Behandelduur maximaal 5 maanden. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Voor verwijzers is een uitvoerige en duidelijke beschrijving (zie http://mst-

nederland.nl/images/pdf/indicatiecriteria%20mst.pdf)  beschikbaar met indicaties en 

contra-indicaties 

 MST kent geen vast verloop of fases. Wel is er een vast analytisch proces waarlangs 

de gehele behandeling vorm wordt gegeven. Dit proces heet ‘de do loop’: 

o Met de gezinsleden wordt nagegaan welke factoren in de verschillende 

systemen rond het gezin en de jongere bijdragen aan het probleemgedrag. 

Het kan om factoren uit elk van de systemen rond de jongere gaan. De ‘fit’ 

die zo ontstaat, is de probleemanalyse op basis waarvan toetsbare 

http://mst-nederland.nl/images/pdf/indicatiecriteria%20mst.pdf


hypotheses en doelen worden geformuleerd. Deze hypotheses worden 

getoetst door interventies in te zetten die specifiek gericht zijn op de 

factoren uit de ‘fit’. De interventies die binnen MST worden ingezet zijn zo 

veel mogelijk effectief bewezen interventies, zoals het trainen van ouders in 

opvoedingsvaardigheden, het trainen van de jongere in agressieregulatie, 

psychofarmaca, cognitieve gedragstherapie, et cetera. De interventies 

moeten voldoen aan de 9 leidende principes van MST. Uitgebreide 

beschrijvingen zijn te vinden in het handboek:’ Multisysteem Therapie voor 

kinderen en jongeren met antisociaal gedrag’; Henggler 2010. 

 Intensieve zorg met ongeveer 4 gezinnen per behandelaar en strikt georganiseerde 

24 uur bereikbaarheid, waardoor op elk moment crisissituaties door de 

behandelaren zelf aangepakt kunnen worden 

 De frequentie van de sessies ligt niet vast. Gebruikelijk is dat dit bij aanvang 

meerdere keren per week plaatsvindt en bij het afsluiten is het vaak beperkt tot een 

telefoontje in de week om de voortgang te kunnen volgen. Belangrijk is dat het te 

bereiken doel hierin bepalend is. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De behandelingen zijn geheel op maat, dat wil zeggen dat afhankelijk van het beoogd 

doel van de gesprekken, bepaald wordt met wie, waar, hoe lang en hoe vaak een 

gesprek plaatsvindt 

 Aangezien de ouders het meest invloedrijk zijn op deze jongeren en zij versterkt 

moeten worden, betekent dit dat veel met hen gewerkt wordt. Indien de jongere zelf 

of andere personen benaderd worden, zal dat altijd in samenspraak met de ouders 

gebeuren. Jongeren zelf zijn afhankelijk van het te bereiken doel, al dan niet 

gesprekspartners.  

 Er worden meerdere interventies ingezet: 

o Interventies gericht op de relatie van de ouders/verzorgers. Gesprekken met 

de ouders zijn gericht op het oplossen van conflicten, inzicht en inleven in de 

positie van de ander, het versterken van de onderlinge band, 

communicatieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en het 

creëren van een omgeving waarin de kans van slagen vergroot. 

o Interventies op school. Deze interventies van leerkrachten ouders en samen 

richten zich op het sociaal functioneren op school, de schoolprestaties en de 

contacten tussen ouders en school 

o Interventies gericht op verandering van relaties met leeftijds-/ 

groepsgenoten. De associatie van de jongere met deviante groepsgenoten 

wordt verminderd en de aansluiting met pro-sociale jongeren wordt 

vergroot. De ouders worden ingezet om het gedrag van de jongere te 

monitoren en negatieve consequenties te verbinden aan de omgang met 

deviante groepsgenoten. Daarnaast wordt het contact tussen de ouders en 

de vriendengroep van de jongere vergroot  

o Interventies gericht op banden met een ondersteunend netwerk. Een sociaal 

netwerk ter ondersteuning wordt opgebouwd of uitgebreid door in kaart te 



brengen wat de mogelijke bronnen zijn en wat de belemmeringen zijn om er 

gebruik van te maken 

o Individueel georiënteerde interventies vanuit een cognitief-

gedragstherapeutische benadering. Individueel georiënteerde interventies 

worden ingezet wanneer agressief en impulsief gedrag blijft bestaan ondanks 

de implementatie van systeeminterventies. Het probleem wordt 

geformuleerd, een doel wordt gesteld, alternatieve gedachten worden 

geïnventariseerd, de gevolgen van de alternatieven worden overwogen, er 

wordt een oplossing gekozen en uitgevoerd om tot slot het gedrag te 

evalueren 

o Interventies gericht op veiligheid. Hierbij gaat het om praktische oplossingen 

om veiligheid van gezinsleden en therapeut te signaleren en te realiseren. De 

gezinsleden leren alternatieven voor geweld te herkennen en uit te voeren 

en het gezin wordt aangezet om grenzen te stellen aan gewelddadig gedrag  

o Interventies gericht op middelengebruik. Interventies gericht op 

middelengebruik van de jongere richten zich op het in kaart brengen van de 

factoren die bijdragen aan het gebruik en het daarop aansluiten van 

ingrepen gericht op het verminderen van het gebruik 

o Psychiatrische consultatie. Wanneer sprake is van psychiatrische 

problematiek die bijdraagt aan de gedragsproblemen, wordt een psychiater 

geconsulteerd. De psychiater doet aanbevelingen voor medicatie en geeft 

informatie over de psychopathologie en specifieke gevolgen en bijwerkingen 

van medicatie. 

 

11. Beschrijving zorg: 

  

 De behandeling vindt plaats in de thuissituatie van de jongere 

 Geen sprake van verzorging, verpleging of dagbestedingactiviteiten binnen MST. 

 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Van een MST behandelaar wordt verwacht dat hij of zij in klinisch opzicht de leiding 

neemt in de behandeling van een jongere volgens het principe: ‘een gezin een 

behandelaar’. In principe is hij of zij voldoende geschoold om een breed scala van 

problemen zelf aan te pakken. Uiteraard wordt nauw samengewerkt met de 

verwijzer en afgestemd met andere hulpverleners.  

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 MST vindt altijd plaats in de thuissituatie van jongeren.  

 



14. Verblijfsomgeving:  

 

 MST wil een alternatief zijn voor een gesloten behandeling en wordt daarom in 

principe niet ingezet na een lang verblijf daar. Momenteel zijn er twee innovaties in 

Nederland (‘ThuisBest’ in Woensdrecht en ‘Doen Wat Werkt’ in Groningen) waarbij 

MST wordt ingezet opvolgend op een verblijf in een gesloten Jeugdzorg instelling van 

enkele weken. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 Team van drie of vier hoogopgeleide fulltime therapeuten. De therapeuten hebben 

een academische opleiding, meestal in de psychologie of pedagogiek, of een voor de 

hulpverlening relevante post-HBO opleiding, bijvoorbeeld voor gezinstherapeut 

 Parttime (20-24 uur) supervisor die het team intensief begeleid. Vaak een GZ-

psycholoog met een gedegen ervaring op het gebied van gedragsmatige/systema-

tische hulpverlening 

 De behandelaren worden in de casuïstiek wekelijks begeleid door een consultant van 

MST-Nederland die door de moederorganisatie (MST-Services) daarvoor verder is 

opgeleid en wordt begeleid.  

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Basistraining van 5 dagen en worden daarna verder getraind "on the job". 

 Behandelaren hebben een "whatever it takes" mentaliteit. Zij richten zich naar de 

wensen van het gezin, creatief zijn en geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit hebben. 

Ook moeten zij kunnen en willen werken met resultaat gerichte feedback. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 De behandelaren zijn 24 uur per week beschikbaar in een roulatiedienst. Zij kunnen 

benaderd worden voor elke crisissituatie die zich voor kan doen. Vanwege de 

gezamenlijke supervisie is iedereen voldoende geïnformeerd om in te kunnen vallen 

voor elkaar.  

 De therapeuten kunnen 24/7 terugvallen op de supervisor. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Uitstroom vindt plaats: 

o In onderlinge overeenstemming als de doelen zijn bereikt (82% van de 



gevallen) 

o Doelen niet gehaald worden 

o Een jongere uit huis wordt geplaatst 

o De behandeling om administratieve redenen moet stoppen. 

 

19. Nazorg:  

 

 In principe is er geen nazorgtraject. Wel wordt een terugvalpreventieplan gemaakt 

voor de ouders, waarin heel concreet en op maat beschreven is hoe te handelen 

wanneer er zich opnieuw problemen zouden voor doen.  

 

20. Communicatie:  

 

  Met de verwijzer wordt intensief samengewerkt. De overdracht na afloop gebeurt 

bij voorkeur net als bij de start weer samen met de verwijzer. Een eindrapportage 

wordt opgesteld en het terugval preventieplan wordt in principe ook met de 

verwijzer gedeeld. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit: 

  

 MST heeft een zeer uitgebreid kwaliteitssysteem met een intensieve monitoring van 

alle behandelingen. Hierdoor kan over elke periode verantwoording afgelegd worden 

op individueel, team of landelijk niveau met betrekking tot doelgroep, behandelduur, 

adherence en resultaten 

 De trouw aan de methode wordt gemeten door maandelijks de medewerkers van 

een gespecialiseerd callcentrum. Het resultaat wordt gebruikt voor bijscholing. Voor 

de supervisor en de expert die het team begeleiden worden vergelijkbare gegevens 

verzameld en teruggekoppeld naar hen.  

 Systematisch wordt aan het begin en einde van de behandeling vragenlijsten 

afgenomen (ROM), om het verloop van de behandeling te volgen (MST voldoet aan 

de eisen die SBGGZ hier aan stelt). Met alle data kan over elke periode over een of 

meerdere teams inzicht gegeven over de bereikte resultaten. Elk halfjaar wordt op 

basis van deze gegevens een evaluatie en verbeterplan geschreven voor het team en 

de instelling. De behaalde resultaten zijn ook input voor de 3 maandelijkse 

vervolgtrainingen aan het team waaraan uit de monitor blijkt dat er behoefte is 

 Aan instellingen die MST implementeren worden 26 hele concrete voorwaarden 

gesteld door MST-Nederland. MST-Nederland  ziet erop toe dat het programma 

overal op een vergelijkbare manier met goede resultaten wordt uitgevoerd 

 Van de instellingen wordt gevraagd dat zij zich houden aan de eisen van de Jeugdwet 

 Elke casus wordt geëvalueerd op de maximale behandelduur van 5 maanden. 



 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Een klacht kan worden ingediend bij de uitvoerende instelling. 

 

23. Transformatie:  
 

 De missie van MST is om onnodig dure uithuisplaatsingen te voorkomen. Afgelopen 

jaren heeft er grote groei plaatsgevonden van (gesloten) behandelingplaatsen voor 

jongeren met gedragsproblemen in Nederland. De kosten van een dergelijke 

plaatsing zijn grofweg  € 100.000,- . Nog steeds worden veel jongeren in dergelijke 

voorzieningen geplaatst zonder dat eerst alle hulp thuis met MST is geprobeerd. 

Indien een dergelijke plaatsing altijd MST vooraf zou gaan, kunnen grote kosten in de 

Jeugdzorg bespaard blijven aangezien MST ongeveer € 15.000,- kost en de resultaten 

daarvan aantoonbaar zijn 

 MST heeft een koploperspositie m.b.t. het monitoren van de zorg en stelt deze 

kennis graag ter beschikking van andere programma's om de zorg meer onderling 

vergelijkbaar te maken.  

 
 

 

  



Bijlage  

Toelichting vraag 3 

Onderscheidend is tevens dat de implementatie met veel onderzoek begeleid wordt. De (kosten) 

effectiviteit van MST is internationaal zeer uitgebreid aangetoond (zie  http://mst-

nederland.nl/images/pdf/Research%20at%20a%20glance%20(jan%202012).pdf). In 2012 is ook in 

Nederland met een geheel onafhankelijke studie aangetoond dat MST effectiever is dan de reguliere 

zorg. Onderzoek naar de kosteneffectiviteit in Nederland loopt. 

Toelichting vraag 21 

Op het niveau van therapeuten, supervisor en expert worden metingen uitgevoerd over de mate 

waarin zij trouw zijn aan de methode. Gedurende de behandeling wordt een van de ouders 

maandelijks gebeld door een medewerk(st)er van een gespecialiseerd callcentrum: ‘Kwestion’ van 

het onderzoeksinstituut ‘Praktikon’ uit Nijmegen. Elke maand wordt een korte vragenlijst afgenomen 

die meet in welke mate MST door de therapeut uitgevoerd wordt zoals het ontwikkeld is: de 

zogenaamde Therapist Adherence Measure.  

Veel uitvoerende instellingen hebben er voor gekozen om 6, 12 en 18 maanden na afloop van de 

behandeling door Kwestion follow-up metingen te laten doen. 

 

 

 

 

http://mst-nederland.nl/images/pdf/tam%20lijst.pdf

