
Bijlage 1 
 
Programma van Eisen 

 
Interventie: RELATIONELE GEZINSTHERAPIE binnen Strafrechtelijk Kader 

 

 

Relationele Gezinstherapie is een erkende interventiemethode bestemd voor jongeren die als gevolg 

van ernstige gedragsproblematiek met justitie in aanraking zijn gekomen. 

 

De ambulante behandeling vindt plaats in gesprekken samen met andere gezinsleden, veelal (50-

60%) in de thuissituatie. De systemische aanpak van het hele gezin vormt de kern van de interventie. 

Totale doorlooptijd is circa vier tot zes maanden waarbinnen achttien tot twintig sessies plaatsvinden. 

Gestart wordt met een fase van Verbinden (motivatie), daarna een fase gericht op Veranderen (met 

name onderlinge communicatie) en vervolgens een fase van Verbreden van het geleerde naar andere 

situaties buiten het gezin. Behandelintensiteit is meestal een maal per week (gezinsgesprek). 

Tussendoor kan er veel telefonisch contact zijn met de therapeut. 

Toegangscriteria 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

RELATIONELE GEZINSTHERAPIE kan worden geïndiceerd voor jongens en meisjes: 

 In de leeftijd van 12-18 jaar (tot maximaal 23 jaar)  

 Met een IQ vanaf 70 

 Er is ook een speciale variant (RELATIONELE GEZINSTHERAPIE-LVB) voor licht verstandelijk 

beperkten is voor een IQ tussen 55-85  

 Die één of meerdere delicten gepleegd hebben, zoals diefstal met geweld, openlijke 

geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak, mishandeling en vernieling 

 Er kan sprake zijn van middelenmisbruik, trauma gerelateerde klachten en van een (licht) 

verstandelijke beperking  

 Daarnaast kunnen ook ouders last hebben van psychische problematiek en kan het gezin 

gebukt gaan onder verschillende soorten problemen (multi-problem) Voorbeelden hiervan 

zijn financiële problemen, werkeloosheid van ouders, middelenmisbruik en conflicten met 

anderen. 

 
2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Aan de delictpleging(en) liggen problemen in het gezin en (ernstige) gedrags-problemen van 

de jongere ten grondslag 

 Het risico op herhaling van delictgedrag is matig tot hoog.  

 

RELATIONELE GEZINSTHERAPIE richt zich op de volgende risicofactoren: 

 Hopeloosheid en gebrek aan motivatie voor verandering 

 Negatieve en beschuldigende communicatie 

 Gebrekkige opvoedingsvaardigheden 



 Vaardigheidstekorten ten aanzien van probleemoplossing en conflicthantering 

 Zwakke binding met school en samenleving; 

 Weinig sociale ondersteuning.  
 

Indicatiecriteria: 

 Indicatiecriteria worden vastgesteld aan de hand van het Landelijk Instrumentarium 

Jeugdstrafrechtketen 2B (LIJ, Spanjaard, e.a. , 2013). Per dimensie zijn er de volgende 

indicatiecriteria: 

 Leeftijd: 12 t/m 18 jaar; 

 Algemeen recidive risico en/of dynamisch risico profiel: midden of hoog, en 

 Agressie (2B):  midden of hoog risico, en 

 Gezin (2B): midden of hoog risico, en  

 Attitude (2B): midden of hoog risico, en 

 Midden of hoog risico op tenminste één van de volgende domeinen: 

o School (2B) 

o Relaties (2B) 

o Vaardigheden (2B) 

 Wanneer de jongere in een Justitieel Jeugd Inrichting verblijft wordt de Structured 

Assessment of Violent Risk in Youth (SAVRY; Lodewijks e.a., 2003) gebruikt. Dan gelden de 

volgende indicatie criteria: 

 Recidive risico:  

o de samenvattende beoordeling van het risico bedraagt minimaal ‘matig’. 

 Gezinsproblemen 

o Hoog risico op factor 14 (‘geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders’) of de 

score ‘afwezig’ bij factor P2 en P3 (‘duidelijke ondersteuning door een ander’ en 

‘duidelijk hechte band met ten minste één prosociale volwassene’) 

 Gedragsproblemen: 

o Minimaal 4 van de 8 individuele factoren zijn matig of hoog en kritisch of  

o Minimaal 2 van de 8 individuele factoren zijn hoog en kritisch of  

o Mimimaal  1 van de 8 individuele factoren is hoog en kritisch en minimaal 2 van de 8 

andere factoren zijn matig en kritisch. 

 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 RELATIONELE GEZINSTHERAPIE is binnen strafrechtelijk kader opgelegd.  RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE kan ook worden geïndiceerd binnen een civielrechtelijk kader. RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE binnen een civielrechtelijk kader valt niet automatisch onder deze 

raamovereenkomst 

 RELATIONELE GEZINSTHERAPIE  is een effectieve behandeling voor deze doelgroep. Uit de 

verschillende studies naar de voorganger van Relationele Gezinstherapie (FFT) komt naar 

voren dat de behandeling effectief kan zijn in het terugdringen van recidive. RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies van het 

Nederlands Jeugdinstituut.  

  

 

4. Toeleiding:  

 



 Er zijn drie strafrechtelijke maatregelen waarbinnen RELATIONELE GEZINSTHERAPIE als 

gedragsinterventie opgelegd kan worden: 

o De Maatregel Hulp en Steun 

o De GedragsBeinvloedende Maatregel 

o Een Scholings- en TrainingsProgramma (STP)/Proefverlof. 

 In het eerste geval kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de jeugdreclassering (JR) de 

suggestie voor een RELATIONELE GEZINSTHERAPIE behandeling meegeven. Ook kan de JR 

gaandeweg de begeleiding,  een jongere en zijn gezin een RELATIONELE GEZINSTHERAPIE 

behandeling adviseren. In het tweede geval onderzoekt de jeugdreclassering op initiatief van 

de Raad de mogelijkheden van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE. Dit wordt vervolgens al dan 

niet gefiatteerd door de Raad en vervolgens al dan niet vastgelegd door de Rechter. In het 

geval van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE in het kader van Scholings- en 

TrainingsProgramma/Proefverlof is het de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) die de indicatie 

verzorgt 

 Verwijzing geschiedt via Jeugdreclassering (voor de Maatregel Hulp en Steun en de 

GedragsBeinvloedende Maatregel) 

 Verwijzing voor het Scholings- en TrainingsProgramma (STP) /Proefverlof door  Justitiële 

Jeugdinrichting (JJI) in samenwerking met de jeugdreclassering. RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE kan dan opgelegd worden als onderdeel van een STP of als voorwaarde bij 

een proefverlof; het is aan de JJI om dat te bepalen en het moet vervolgens worden 

geaccordeerd door DJI/IJZ. De (jeugd)reclassering is bij het STP/proefverlofplan betrokken en 

moet instemmen met het plan. Bij jongeren onder de 18 is de Raad betrokken als 

casusregisseur. 

 

 
Levering van de zorg 
 

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

 

 De wachttijden voor start van behandeling zijn over het algemeen 2 tot 4 weken en bij 

uitzondering maximaal 3 maanden na de delictpleging 

 Snelle start is noodzakelijk omdat gezinnen dan nog het meest gemotiveerd zijn en het 

probleembesef voldoende is. Bij gezinnen die langer moeten wachten of gezinnen die een 

lange intakeprocedure volgen, is het probleembesef vaak minder groot. 

  
6. Overbruggingszorg:  

 

 Het Bureau Jeugdzorg Amsterdam werk met FFPS (Functional Family Parole Services). FFPS is 

een gezinsgerichte methodiek voor casemanagers in de jeugdzorg en is oorspronkelijk 

ontwikkeld voor de jeugdreclassering. FFPS en RELATIONELE GEZINSTHERAPIE bevatten veel 

dezelfde werkzame elementen, vanuit de eigen kracht worden gezinnen ondersteund. Als er 

intensieve, zwaardere zorg nodig is wordt RELATIONELE GEZINSTHERAPIE ingezet. Ook in 

RELATIONELE GEZINSTHERAPIE wordt van de eigen kracht uitgegaan. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Bij urgentie wordt er altijd met het gezin overlegd over een passend plan van aanpak. Ook 

wordt de verwijzer hier bij betrokken 

 Om urgentie in te schatten wordt een inschatting gemaakt van het recidiverisico. Als dit zeer 



hoog wordt ingeschat krijgt een zaak voorrang en wordt binnen één week gestart met de zorg 

 Wanneer er sprake is van huiselijk geweld zullen eerst interventies gepleegd moeten worden 

om de veiligheid te herstellen. Dit kan vaak deels door de RELATIONELE GEZINSTHERAPIE 

therapeut gedaan worden. Soms kan het nodig zijn om andere hulpverleners in te schakelen, 

binnen of buiten de eigen instelling. In de tussentijd kan een jongere elders verblijven.  

 
Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

De doelen van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE zijn: 

 Afname van de kans op recidieven 

 Het verminderen van de gedragsproblemen van de jongere 

 Afname van conflicten binnen het gezin 

 Het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de gezinsleden (om ook op langere 

termijn delictgedrag te voorkomen).  

 Het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders 

 Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het gezin 

 Bij de afronding van de behandeling worden de behandelresultaten gemeten en de doelen 

geëvalueerd aan de hand  van een aantal vragenlijsten: 

o CBCL (Child Bevahior Check List; Achenbach, 1991) 

o YSR (Achenbach, 1991) 

o OBVL (Opvoedingsbelastingvragenlijst; Vermulst, Kroes, De Meyer, Nguyen & 

Veerman, 2012) 

 Uitkomsten van de vragenlijsten worden geregistreerd in de database in BergOp  

 Een behandeltraject bestaat uit in de regel uit 15 á 25sessies binnen een periode van 3 tot 6 

maanden. 
 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  



 RELATIONELE GEZINSTHERAPIE is een behandeling op maat: therapeuten worden opgeleid en begeleid om 

nauw aan te sluiten bij de specifieke gezinnen en hun problemen.  

 RELATIONELE GEZINSTHERAPIE wordt opgedeeld drie fasen die achtereenvolgend worden doorlopen: 

Fase 1 Verbinden 

Fase 2 Veranderen 

Fase 3 Verbreden  Bij afsluiting van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE vindt de eindevaluatie plaats met de gezinsleden 

en de verwijzer. Hierin wordt aandacht besteed aan het verloop van therapie in de derde fase en de gehele therapie: 

welke doelen zijn bereikt? Tevens wordt besproken welke zorgen of aandachtspunten er eventueel nog zijn: waar 

moeten de gezinsleden op letten om terugval te voorkomen? Hoe kunnen geleerde vaardigheden worden toegepast? 

Welke ondersteuning uit het formele of informele netwerk is beschikbaar? 

 Tijdens de eindevaluatie worden de vooraf ingevulde vragenlijsten besproken.  

 De eindevaluatie wordt afgesloten met het maken van afspraken voor nazorgbijeenkomsten 

 In de fasering worden de fasedoelen, de factoren waarop RELATIONELE GEZINSTHERAPIE gericht is, de 

vaardigheden van de therapeuten en de gewenste resultaten aangegeven. 
 
In onderstaande tabel wordt de duur van de fase, de doelen en interventies/activiteiten beschreven. 

Fase Doelen Risico- en 
protectieve 
factoren 

Focus Assessment Interventies/ 
vaardigheden van 
therapeut 

Verbinden 
(3-6 
sessies) 

 Evenwichtige 
werkrelatie 
opbouwen tussen 
en met alle 
gezinsleden  

 Negativiteit en 
beschuldigingen 
verminderen 

 Hoop vergroten 

 Gezinsfocus 
vergroten 

 

 negativiteit en 
beschuldiging (R) 

 hopeloosheid (R) 

 vertrouwen in de 
therapeut (P) 

 verbondenheid 
onderling en met 
de therapeut(P) 

 beschikbaarheid 
en flexibiliteit 
van een 
therapeut (P) 

 gebrek aan 
motivatie (R) 

 probleemgedrag 
en gedragspatroon  

 individuele risico- 
en beschermende 
factoren 

 relationele 
patronen 

 Risico- en 
protectieve 
factoren in het 
gezin en omgeving 

 therapeutische 
vaardigheden gericht 
op verbinding: 
o erkenning geven 
o positieve 

interpretatie 
o relationele 

bekrachtiging  

 therapeutische 
vaardigheden gericht 
op verandering van 
focus (focus op sterke 
punten en relaties): 
o afleiden en 

onderbreken 
o benoemen en 

betekenis geven 
o interacties 

uitvragen  

 therapeutische 
vaardigheden 
gericht op 
verandering van 
betekenis: 

o herlabelen 
o reframen 
o thema’s 

formuleren 



 
 

 Tijdens het traject kan ook blijken dat er toch ernstige symptomen van psychopathologie of verslaving zijn die 

aan de delictpleging(en) ten grondslag liggen.  

Jongeren met psychotische symptomen, suïcidaal en homicidaal gedrag en jongeren met psychiatrische 

stoornissen als een contactstoornis of schizofrenie komen niet in aanmerking voor RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE als gedragsinterventie. Dergelijke vormen van psychopathologie vragen om andersoortige 

behandeling; RELATIONELE GEZINSTHERAPIE is hiervoor ontoereikend. Wanneer verslavingsproblematiek de 

(primaire) oorzaak is voor delinquent gedrag, ligt een interventie gericht op de aanpak van het drugsgebruik 

meer voor de hand dan RELATIONELE GEZINSTHERAPIE. Bijvoorbeeld Multidimensionele Familietherapie 

(MDFT). RELATIONELE GEZINSTHERAPIE kan soms wel ingezet worden om de jongere toe te leiden naar een 

andere behandeling, de fase van Verbinden van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE is hiervoor het middel. 

Afhankelijk van het aanbod van een instelling kan RELATIONELE GEZINSTHERAPIE soms gecombineerd worden 

met een psychiatrische interventie en/of verslavingszorg. 

 

Veranderen 
(9 – 11 
sessies) 

 opstellen en 
uitvoeren van 
individuele 
veranderings-
plannen  

 verandering van 
het 
gedragspatrinnen 

 Vaardigheden 
versterken  

 gebrekkige 
opvoedings-
vaardigheden (R) 

 negatieve en 
beschuldigende 
communicatie 
(R) 

 positieve 
opvoeding (P) 

 ondersteunende 
communicatie 
(P) 

 recidieve risico 
(r)  

 Vaardigheidsniveau 

 Uitvoeren van 
veranderingsplan 

 Gedragspatroon 

 Plannen van sessies 

 versterken van 
vaardigheden 
o model staan 
o coachen  
o oefenen 
o feedback geven 

 

Verbreden 
(4 – 7 
sessies) 

 vasthouden en 
verbreden van  
verandering 

 terugvalpreventie 

 versterken van 
verbinding met 
hulpbronnen in de 
omgeving v 
verandering) 

 zwakke binding 
met school en 
samenleving (R) 

 weinig sociale 
ondersteuning 
(R) 

 sterke binding 
met school en 
samenleving (P) 

 behoefte aan 
ondersteuning/-
hulpbronnen 
vanuit de 
omgeving 

 vaardigheidsniveau 

 bestendiging van 
verandering 

 

 hulpbronnen zoeken en 
inzetten 

 opstellen van een 
terugvalpreventieplan 
met het gezin 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De sessies vinden plaats met de jongeren en zijn ouders. Ook andere belangrijke personen in 

het gezin die invloed hebben op het gedrag van de jongeren kunnen betrokken worden bij de 

bijeenkomsten, zoals broers en zussen. 

 Sessies zijn op wekelijkse basis van een uur. Wanneer het nodig is wordt er meerdere keren in 

de week afgesproken. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Met het gezin worden doelen opgesteld en wordt besproken hoe aan deze doelen gewerkt 

zal worden 



 Het behandelplan wordt met het gezin besproken in het begin van de behandeling en bij 

afronding wordt deze geëvalueerd 

 Ook wordt de behandeling geëvalueerd met de vragenlijsten die beschreven zijn bij vraag 8. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Intensieve samenwerking met verwijzers. De therapeut heeft vooraf, tijdens en bij afsluiting 

van de behandeling contact met de verwijzer 

 Het is echter niet nodig om andere zorgverleners te betrekken bij de behandeling.  

 
Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 Waar de behandeling plaatsvindt is afhankelijk van wat het beste bij de mogelijkheden van 

het gezin past: RELATIONELE GEZINSTHERAPIE vindt plaats in de context van het gezin. De 

behandeling kan thuis plaatsvinden, binnen een ambulante setting zoals een polikliniek, of op 

een combinatie van locaties (bijvoorbeeld bij de overgang van een jongere vanuit een 

residentiële setting naar huis).Thuisbehandeling vindt enkel plaats als er geen contra-

indicatie is vanwege acute psychiatrie (onder andere psychose) en/of acuut gevaar (niet 

direct te beïnvloeden geweld in het gezin).  

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 Jongere woont thuis of keert terug naar gezin 

 Bij terugkeer naar gezin gebeurt dit bij een Maatregel Hulp en Steun of een Gedrags 

Beïnvloedende Maatregel binnen 2 sessies 

 Bij het Scholings- en TrainingsProgramma na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting (de Re-

entry variant), geldt dat volgens het behandelplan de jongere binnen maxi-maal 3 maanden 

weer thuis woont en de jongere bij aanvang van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE minimaal 

ééns in de veertien dagen minimaal twee dagen en twee nachten thuis is (bij zijn ouders). 

 

Personele inzet 

 

15. Professionals:  

 

 Agogische medewerkers  

 Maatschappelijk werkers met een systeemaantekening 

 (GZ) psychologen/psychotherapeuten.  

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Agogisch medewerkers hebben minimaal een relevante HBO opleiding gevolgd en ruime 

ervaring hebben in het werken met delinquenten jongeren en hun gezin 

 Maatschappelijk werkers werken zeker 2-3  jaar met jongeren in multiprobleem gezinnen, 

voordat zij met de RELATIONELE GEZINSTHERAPIE opleiding beginnen 

 Voordat een RELATIONELE GEZINSTHERAPIE therapeut in praktijk werkzaam kan zijn dient 



hij/zij de RELATIONELE GEZINSTHERAPIE opleiding (10 trainingsdagen) te hebben afgerond 

 RELATIONELE GEZINSTHERAPIE kent een uitgebreid supervisie- en kwaliteitsysteem dat de 

therapeut ondersteunt om de behandeling zo effectief mogelijk uit te voeren en zich te 

blijven ontwikkelen als professional binnen de methodiek.  

o 10 daagse scholing 

o wekelijkse supervisie waarbij een supervisor aanwezig is 

o bijhouden van sessies en ontwikkeling in de database (BergOp) wat de zelfreflectie 

vergroot. Zijn supervisor beoordeelt regelmatig in dit zelfde systeem in hoeverre de 

therapeut de methodiek uitvoert zoals bedoeld. 

o minimaal 5 gezinnen per jaar behandelen  

o Deelname aan jaarlijkse bijscholing 

o Jaarlijkse beoordeling van modeltrouw aan de hand van video opnames van een 

sessie met een gezin 

o Wanneer de therapeut aan bovenstaande criteria voldoet krijgt hij zijn certificaat 

o Om het certificaat te verlengen moet de therapeut aantonen dat hij de wekelijkse 

supervisie volgt, voldoende modeltrouw de behandeling uitvoert, deelneemt aan de 

jaarlijkse deskundigheidsbevordering en voldoende registreert in de database 

 De supervisors worden eveneens gesuperviseerd maar dan door landelijk supervisors. 

 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 In principe is er geen RELATIONELE GEZINSTHERAPIE permanente beschikbaarheid. 

RELATIONELE GEZINSTHERAPIE personeel is niet 24 uur oproepbaar. In geval van crisis kan de 

jongere en/of het gezin een beroep doen op de achterwacht (gedragwetenschappers ) van de 

instelling. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Het besluit RELATIONELE GEZINSTHERAPIE af te sluiten vindt in samenspraak met de 

supervisor plaats 

 Informatie uit de database wordt gebruikt om te bepalen dat het traject kan worden 

afgesloten:  

o De mate waarin het gezin in staat is terugval op te vangen 

o Mate waarin het gezin in staat is te reageren op nieuwe situaties en hierin nieuw 

geleerde vaardigheden toe te passen 
o en de mate waarin het gelukt is het gezin te verbinden met hulpbronnen die 

positieve veranderingen in het gezin kunnen ondersteunen  

 Wanneer de therapeut en supervisor vaststellen dat deze fase langer duurt dan gemiddeld (4 

- 7 sessies), wordt met behulp van de verslagen en evaluaties van de gezinsleden gezocht 

naar mogelijke oorzaken en oplossingen. 

 

19. Nazorg:  

 

 2 tot 4 nazorgbijeenkomsten 



 Een nazorgbijeenkomst is gericht op nazorg en terugval. De therapeut kijkt of het gezin in 

staat is om de veranderingen vast te houden, geleerde vaardigheden toe te passen in andere 

situaties en of er bepaalde punten zijn waarbij het gezin ondersteuning nodig heeft 

 Eerste nazorgbijeenkomst meestal 4 tot 6 weken na afronding van de fase van Verbreden 

 Gezinsleden mogen eerder contact mogen opnemen met de therapeut wanneer dat nodig 

mocht zijn om te gaan met terugval of het oplossen van een probleem dat in het verlengde 

ligt van onderwerpen die in de therapie reeds aan de orde zijn geweest. 

 
20. Communicatie:  

 

 Wanneer er andere zorgverleners hulp bieden aan het gezin na afsluiting vindt er een 

overdracht plaats samen met het gezin. De zorgverleners die de zorg na RELATIONELE 

GEZINSTHERAPIE overnemen moeten de patronen in het gezin herkennen en de fase van 

Verbredenvan RELATIONELE GEZINSTHERAPIE kunnen voortzetten. Soms voeren zij een 

individueel traject met één van de gezinsleden uit. Dit moet dan in lijn zijn met hoe de 

gezinsleden hebben geleerd problemen met elkaar op te lossen 

 

 Daarnaast kan de therapeut indien nodig nog contact hebben met de zorgverlener (in overleg 

met het gezin) als deze verdere vragen heeft over de behandeling en wat tot nu toe gewerkt 

heeft voor het gezin.  

  
Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Kwaliteitsbewaking via  de database in BergOp. Zie onderscheidend vermogen van 

behandelaren (vraag 10) 

 Daarnaast zijn voortgangsverslagen opgenomen in BergOp. Het is een rapportageformulier 

voor inhoud en de voortgang van elke sessie (afhankelijk van de fase waarin de behandeling 

zich bevindt). Per sessie wordt een aantal aspecten beschreven, zoals: 

 Sessiedoelen (plan voor deze sessie) en de vooruitgang (resultaten) met betrekking 

tot deze doelen binnen deze sessie 

 Belangrijke gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de sessie en die van 

belang kunnen zijn voor de verdere behandeling 

 Relationele patronen 

 Gezinsthema (herformulering van het probleem waarmee relationele patronen en 

doelen met elkaar verbonden worden) 

 plan voor de volgende sessie (ten aanzien van assessment en interventie). 

 Aan het eind van de behandeling vullen de gezinsleden gevalideerde vragenlijsten in over 

mate van gedragsproblemen (CBCL; YSR) en ervaren opvoedingsbelasting (OBVL) 

 
22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Indien er klachten zijn over de implementatie van RELATIONELE GEZINSTHERAPIE binnen de 

instelling dan zal het Kenniscentrum RELATIONELE GEZINSTHERAPIE dit bespreken met de 

instelling en indien nodig het beleid aanpassen.  

 
 


