
Bijlage 1 Programma ‘s van Eisen (MBT-A, MST CAN, Hype MBT en KST-A na DF) 

 

 MBT-A: 

 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 
Interventie: Persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma Mentalization-Based Treatment -A 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van het kind zijn: 

 Jongeren vanaf 16 jaar 

 Zowel jongens als meisjes en hun gezin 

 Minimaal IQ van 75 

 Jongeren dienen binnen het uur zelfstandig naar het behandelprogramma te kunnen 

reizen 

 Middelengebruik is geen contra-indicatie voor behandeling, zolang de jongere in staat 

is om de therapiesessies nuchter bij te wonen. 

 
2. Aard van de problematiek:  

 

 (Ernstige) Borderline persoonlijkheidsstoornissen (BPS) 

 De diagnose wordt vastgesteld aan de hand van het Structured Clinical Interview for 

DSM-IV axis II disorders (SCID-II). Om in te stromen in het Mentalization-Based 

Treatment-A (MBT-A) behandelprogramma dienen jongeren minstens 5 trekken van 

een BPS te hebben 

 Een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich op verschillende manieren uiten: 

zichzelf krassen of snijden, suïcidepogingen of - gedachten, somberheid, wanhoop, 

leegte, laag zelfbeeld, gedragsproblemen, sociale isolatie, enzovoort. 

 Kenmerkend voor BPS is dat er in de regel ook een of meer ‘as 1 stoornissen’ 

aanwezig zijn, zoals PTSS, depressieve stoornis, middelenmisbruikstoornis, 

eetstoornis. Deze vormen geen contra-indicatie voor behandeling. 

 BPS gaat verder ook gepaard met ernstige life stressoren en stagnatie op 

verschillende ontwikkelingsgebieden; 

 De gezinnen van deze jongeren kunnen zeer problematisch functioneren en bij veel 

jongeren is er sprake van misbruik of verwaarlozing in de ontwikkelingsgeschiedenis.  

 Het gaat doorgaans om erg crisisgevoelige jongeren, die voorafgaand aan 

doorverwijzing al diverse diagnoses en behandelingen hebben gekregen, bv voor 

gedragsstoornissen, sociale angst, PDD-NOS etc.   

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Het onderscheidend vermogen bestaat uit:  

 De ernst van de problematiek en crisisgevoeligheid van deze jongeren en gezinnen is 

voor vele behandelinstellingen te complex om hanteren, waardoor deze jongeren 

vaak uit behandeling vallen. Nagenoeg alle jongeren hebben een traject van mislukte 

behandelgeschiedenissen achter de rug.  

 De behandeling richt zich op de aanpak van de persoonlijkheidsproblematiek en niet 

van as 1 stoornissen, die mogelijk in aanvang het meest in het oog springen. 

Daarmee is de Viersprong een van de zeer weinige instellingen met een specifiek 

programma voor jongeren met BPS; 



 Het ontbreken van klassieke exclusiecriteria voor behandeling, zoals motivatie of 

afwezigheid van middelengebruik, voldoende reflectief vermogen of afwezigheid van 

eetproblematiek. Heel wat psychotherapeutische behandelingen stellen nogal hoge 

eisen aan de motivatie en zelfredzaamheid van jongeren en spelen te weinig in op 

inherente beperkingen eigen aan deze jongeren, waardoor ze vaak niet in 

behandeling kunnen komen of snel doorverwezen worden. Kenmerkend voor deze 

jongeren is bijvoorbeeld dat motivatie en hulpvraag zeer wisselend zijn. 

 

4. Toeleiding:  

 

 Aanmelding gebeurt via een verwijsbrief van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of 

verwijzer uit de GGZ. Het overgrote merendeel van de jongeren is reeds elders in 

zorg (geweest).  

 In de praktijk nemen ouders frequent vooraf contact op, waarna ze de huisarts of 

huidige behandelaar een verwijzing laten regelen. De Viersprong voorziet in een 

telefonisch spreekuur, waarop cases besproken kunnen worden en een eerste 

inschatting van geschiktheid kan worden gemaakt.  

 

Levering van de zorg 
 

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

 

 De termijn tussen aanmelding en intake bedraagt enkele weken.  

 De intakeprocedure zelf duurt ongeveer 2-3 weken, waarna advies wordt uitgebracht.  

 Binnen 2-3 weken na adviesgesprek wordt een oriënterend gesprek op de 

behandelafdeling georganiseerd.  

 Na akkoord start de behandeling met een kennismaking met de behandelaars van het 

voortraject. Gezien de enorme toestroom voor het behandelprogramma en het 

voorlopig beperkte volume, is de wachttijd tussen akkoord en start intensieve 

behandelfase opgelopen tot ongeveer 12 maanden. 

  
6. Overbruggingszorg:  

 

 Tijdens het voortraject krijgen jongeren en ouders een psycho-educatief 

programma dat ze verschillende malen kunnen volgen tot de start van de 

intensieve behandelfase.  

 Verder krijgen jongeren om de drie weken een ondersteunend gesprek en het 

gezin maandelijks.  

 Indien nog is er psychiatrische consultatie mogelijk. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Terugkerende acute suïcidaliteit – veelal geënt op een chronische suïcidaliteit 

– is een essentieel kenmerk van de problematiek van jongeren met BPS. Het 

behandelprogramma is helemaal ingericht op het hanteren hiervan. Dat houdt 

onder meer in dat de behandelaars starten met het maken van een 

crisissignaleringsplan met de jongere en een systeemsignalingsplan met het 

gezin. Daarin worden ook afspraken gemaakt voor crisishantering. 

 Indien er zich crises voordoen in de loop van het voortraject of eigenlijke 

behandeling, kunnen jongeren en ouders tijdens werkuren een beroep doen 



op een patiëntentelefoon. Behandelaars die deze telefoon beantwoorden zijn 

getraind in het omgaan met crisistelefoons en maken gebruik van de 

persoonlijke crisisplannen voor het hanteren ervan. Indien nodig kan een 

crisisgesprek of systeemcrisisgesprek georganiseerd worden. De behandeling 

is gericht op het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid in het 

hanteren van crisis en het vermijden van schadelijke crisisopnames en van 

polyfarmacie, twee iatrogene gevaren bij de behandelen van BPS. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

De behandeling heeft vier onderling gerelateerde doelen:  
1. Het committeren van jongere en gezin aan behandeling. Heel wat van deze jongeren 

en gezinnen hebben negatieve ervaringen in de hulpverlening en kunnen impulsief 

besluiten om te stoppen. Doel is om hen in behandeling te houden.  

2. Het verbeteren van de aanmeldingsproblemen, inclusief destructief en zelfdestructief 

gedrag: stemmingsschommelingen, suïcidaliteit en zelfverwonding, 

gedragsproblematiek, depressieve stemming enzovoort. Na de behandeling is de 

symptoomlast duidelijk verminderd, zowel zoals door de jongere zelf ervaren als door 

de ouders geobserveerd.  

3. Het verbeteren van de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, namelijk het 

verbeteren van het vermogen om over zichzelf, anderen en de onderlinge relatie te 

mentaliseren en om van daaruit adequatere relaties met belangrijke anderen aan te 

gaan en een steviger zelfbeeld uit te bouwen. Het resultaat van de behandeling is dat 

het mentaliserend (reflectief) vermogen verbeterd is en jongeren betere relaties aan 

kunnen gaan met ouders, vrienden enzovoort.  

4.  Het ombuigen van de ontwikkelingsstagnatie die het gevolg is van de 

persoonlijkheidsproblematiek, zodat de jongere weer naar school gaat, sociaal beter 

ingebed is in een vriendengroep, betere of gezondere relaties heeft met ouders en 

siblings. Wat ouders betreft vertaalt dit zich in het verbeteren van competentiegevoel 

van ouders en hun vertrouwen en capaciteit als ouder.  

 De behandeling is gebaseerd het bewezen effectieve Intensief Ambulante MBT-

programma (volwassenen). Het overkoepelende doel is om het mentaliseren van 

jongeren en gezinsleden over zichzelf, anderen en de onderlinge relaties te 

bevorderen. Dat wordt geconcretiseerd in 5 specifieke doelen voor de jongere 

(commitment verbeteren, verminderen psychiatrische klachten, verbeteren 

persoonlijke relaties, verminderen destructief gedrag, opnemen van 

ontwikkelingstaken) en 4 doelen voor het systeem (commitment, verbeteren 

onderlinge relaties, verminderen schadelijke gezinsinteracties en crisis, verbeteren 

opvoedingstaken ouders en competentiegevoel). 

 Al meer dan tien jaar heeft de afdeling, waar het MBT-A programma uit ontstaan is, 

een systematische ROM-logistiek om de behandelresultaten te monitoren. Eerst als 

onderdeel van STEP, nadien door een eigen onderzoekslijn (TRAP) en nu als 

onderdeel van de ROM. Behandelresultaten worden zowel gemonitord vanuit 

perspectief van ouders als van jongeren en op gebied van zowel symptoomlast, 

kwaliteit van leven als persoonlijkheidsproblematiek. 

 De behandeltermijn is maximaal een jaar, al kan op indicatie uitzonderlijk met zes 

maanden verlengd worden. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  



 

 Na aanmelding wordt een dossier geopend en intake ingepland. Die intake bestaat 

standaard uit een intakegesprek met het gezin en een diagnostisch onderzoek bij de 

jongere aan de hand van onderzoeksinterviews en vragenlijsten. Op indicatie kan 

verder onderzoek ingezet worden.  

 Bij advies voor MBT-A wordt een oriënterend gesprek op de behandelafdeling 

georganiseerd, waarop jongeren en ouders kunnen kennis maken met het 

behandelteam en informatie krijgen over de aard van de behandeling. Bovendien 

wordt de indicatie gecheckt en aandachtspunten voor behandeling geïnventariseerd. 

Indien alle partijen akkoord gaan, wordt gestart met de behandeling. 

 De behandeling bestaat uit een voortraject, intensieve behandelfase en nazorg.  

 Het voortraject duurt (op dit moment) ongeveer een jaar.  

 De intensieve behandelfase duurt 12 maanden (met mogelijkheid om op indicatie te 

verlengen naar 18 maanden). 

  Nazorg is volledig op maat.  

 Voorafgaand aan het voortraject vindt een fase van diagnostiek en indicatiestelling 

plaats door het intake- en diagnostiekteam Jeugd. 

 Het voortraject start meteen na akkoord voor behandeling. Het omvat een reeks 

activiteiten en interventies: 

o kennismakingsgesprek, psychiatrisch consult, huisbezoek, schoolbezoek, 

MBT-i cursus, individuele therapie en systeemtherapie.  

o De intensieve behandelfase bestaat uit een combinatie van groepstherapie, 

individuele therapie en systeemtherapie. 

o Nazorg kan bestaan uit individuele en/of systeemgesprekken, afhankelijk van 

de beoogde doelen in de nazorgfase.  

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

De intensieve behandeling bestaat uit: 

 één groepssessie per week van een uur,  

 één individuele sessie per week van 45 minuten  

 één systeeemtherapiegesprek van 1.15 uur om de week.  

 Op indicatie zijn er psychiatrische consulten, crisisgesprekken, huisbezoeken of 

andere interventies die nodig geacht worden. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Er wordt zo weinig mogelijk extra zorg geboden (in de zin van crisisgesprekken, 

overnemen van communicatie met school, regelen van eventuele crisisopname, 

regelen van andere ondersteunende diensten). Behandeling is erg gericht op het 

versterken van verantwoordelijkheid en competentie van jongeren en ouders. Het 

behandelteam neemt dan ook een ondersteunende rol aan, ten aanzien van crisis, 

schoolproblemen etc, in plaats van de leiding daarin te nemen, verantwoordelijkheid 

over te nemen en jongeren en gezinnen afhankelijk te maken van de hulpverlening 

  Jongeren en ouders kunnen een beroep doen op een patiëntentelefoon in geval van 

oplopende crisis. Die is tijdens werkuren bemand. Na werkuren kan een boodschap 

worden ingesproken. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Dat gebeurt op indicatie, bv met een instantie als Kentron voor de behandeling van 

een ernstige co-morbide middelenmisbruikstoornis 



 Met GGZ Breburg voor crisisopnames 

  

 Indien jongeren in een woonvoorziening leven, kan op indicatie ook samengewerkt 

worden daarmee. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 De behandeling is ambulant en vindt plaats op locatie van de Viersprong 

 Indien nodig worden outreachende interventies uitgevoerd (bv huisbezoek). 

 
14. Verblijfsomgeving:  

 

 Zie 13. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

Het multidisciplinaire team bestaat uit: 

 een klinisch psycholoog/psychotherapeut/GZ-psycholoog  

 systeemtherapeut  

 sociotherapeut/SPV/Maatschappelijk werker 

 psychiater. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

De MBT-A behandeling maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van MBT Nederland: 

 Alle behandelaren worden uitgebreid getraind en gesuperviseerd 

 Jaarlijks verschillende boostersessies 

 Registratie-eisen voor behandelaars 

 Supervisie- en consultatiestructuur georganiseerd is om de kwaliteit van 

behandelingen te monitoren 

 Jaarlijkse audit door MBT Nederland. 

 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Er is een patiëntentelefoon met mogelijkheid tot inspreken 

 Er is echter geen 24-uurs beschikbaarheid. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Beëindiging kan zowel gebeuren op initiatief van de jongere, gezin als behandelteam 

 Uitstroom vindt plaats op geleide van de evaluatie van de behandeldoelen uit het 



individuele en systeembehandelplan. De hoofdbehandelaar stuurt hierop aan, daarin 

gemonitord door de programmasupervisor.  

 

19. Nazorg:  

 

 Nazorg gebeurt op maat. Afhankelijk van de doelen in het nabehandelingsplan 

worden individuele en/of systeemgesprekken ingepland. 

 

20. Communicatie:  

 

 Na beëindiging van de behandeling schrijft de hoofdbehandelaar een ontslagbrief, 

met daarin de diagnose bij aanvang van de behandeling, een casusconceptualisering 

van de problemen, een korte beschrijving van de aangeboden behandeling en een 

evaluatie van de behandelresultaten, inclusief prognose en vervolgafspraken. Deze 

ontslagbrief wordt - met toestemming van de jongere - gestuurd aan verwijzer en 

huisarts. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

De Viersprong heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsbewaking en inbedding van 
behandelprogramma’s in wetenschappelijk onderzoek.  

 Het behandelprogramma is gebaseerd op een bewezen effectieve 

behandelmethodiek voor persoonlijkheidsstoornissen, namelijk Mentalization-Based 

Treatment, een van twee behandelprogramma’s voor PS waarvoor ook bij 

adolescenten een gerandomiseerde studie is gepubliceerd.  

 Het behandelprogramma is in lijn met de behandelrichtlijnen voor PS (voor 

volwassenen, gezien het ontbreken van specifieke richtlijnen voor jongeren).  

 Behandelaars zijn zeer goed opgeleid en beschikken doorgaans over uitgebreide 

ervaring met de doelgroep 

 Het behandelteam is ingebed in een kwaliteitssysteem. Dit houdt is dat er 

voortdurende monitoring is van de kwaliteit van behandeling op nivau van organisatie, 

team en behandelaar, met feedback en bijsturing waar nodig. Dit gebeurt via een 

systeem van supervisie, consultatie en monitoring, ingericht door MBT Nederland, het 

expertisecentrum voor MBT.  

 Behandelresultaten worden systematisch gemonitord met diverse instrumenten 

(CBCL, YSR, SIPP, EQ-5D …) 

 De onderzoekslijn TRAP heeft geleid tot een meer verfijnde indicatiestelling, waardoor 

de instelling veel beter zicht heeft op welke behandeling voor welke doelgroep het 

meest effectief is. Zo bleek uit de resultaten van de TRAP-studie dat jongeren met 

BPS minder profiteerden van een opname en dus beter ambulant behandeld kunnen 

worden 

 Op instellingsniveau is er veel aandacht voor zaken als somatiek, patiëntveiligheid, 

crisishantering, medicatiegebruik,  et cetera 

 De Viersprong heeft als enige instelling in Nederland een TOP-GGZ certificaat voor 

Persoonlijkheidsstoornissen bij Jeugd. 

 
22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 

23. Transformatie:  



 
De Viersprong heeft al jaren enkele boegbeelden op gebied van diagnostiek en behandeling 
van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Zij zijn betrokken geweest bij de formulering 
van een addendum van richtlijnen bij de Multidisciplinaire Richtlijnen PS, specifiek voor 
jongeren. Binnen de instelling is de laatste jaren het aantal bedden afgebouwd. De Viersprong 
beschikt voor diverse doelgroepen van jongeren en gezinnen een uitgebreid aanbod van 
interventies op preventief en curatief vlak. In alle interventies en behandelprogramma’s is 
betrokkenheid van ouders en andere systemen van primair belang. De Viersprong heeft de 
ambitie om voor elk van haar behandelprogramma’s een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, 
aangestuurd door een expertisecentrum, om de kwaliteit van behandeling te borgen. 
Onderlegger daarvoor is een productfasemodel, dat toelaat om diverse behandelprogramma’s 
systematisch door te ontwikkelen tot stevig theoretisch en empirisch onderbouwde, 
disseminieerbare en op kwaliteit geborgde behandelprogramma’s. 

 
  



 
 

Bijlage  
 
Toelichting vraag 2 

Persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door langdurige problemen op gebied van emotieregulatie, 
impulsiviteit, zelfbeeld en relaties. Specifiek voor de borderline persoonlijkheidsstoornis is 1) een zeer grote 
wisseling in emoties en stemmingen, hetgeen tot uiting komt in woede-uitbarstingen, stemmingswisselingen, 
leegte, wanhoop enzovoort; 2) een heftige en vaak gevaarlijke impulsiviteit, wat tot uiting komt in impulsieve 
besluiten om te stoppen met school of baantje, zelfdestructief gedrag, geweld naar anderen; 3) ernstige 
problemen in zelfbeeld en identiteit, zoals tot uiting komt in ernstige zelfverwijten en zelfhaat, geen idee te hebben 
wie ze zijn; 4) ernstige problemen in relaties, zoals tot uiting komt in wantrouwen, grote interpersoonlijke 
gevoeligheid voor afwijzing, moeite om vriendschappen vast te houden enzovoort.  
 
Toelichting bij vraag 9 

MBT-i is een beschreven psycho-educatieve cursus die werd aangepast voor jongeren (8 sessies) en ouders (3 
sessies). De cursus kan diverse malen doorlopen worden. In de individuele therapie wordt vooral ingestoken op 
het bevorderen van het commitment/motivatie en het maken van een signaleringsplan (identificeren van 
voorlopers van crisis en uitingen van opbouw naar crisis en beschrijven van acties door jongere en/of anderen in 
elke fase van opbouw). De systeemgesprekken steken ook in op het bevorderen van het comitment/motivatie 
door alle leden van het systeem en het maken van een systeemsignaleringsplan (plan dat de voorlopers en 
opbouw naar heftig escalerende gezinsinteracties beschrijft alsook de acties door alle gezinsleden identificeert 
om deze escalatie te voorkomen. 

 

 

  



 MST CAN: 

 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 

Interventie: Persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma MST-CAN 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

MST-CAN richt zich op alle gezinsleden uit gezinnen waar sprake is van ernstige 
verwaarlozing en/of mishandeling zoals blijkt uit rapportage van de Raad voor 
Kinderbescherming, een AMHK of politiemelding in de afgelopen 180 dagen voorafgaand aan 
de aanmelding. 
 Aangemelde cliënten zijn 6  tot en met  17 jaar met een IQ ondergrens van 70 

 Er kan bij hen sprake zijn van verslavingsproblematiek en LVB problematiek 

 Ook broertjes, zusjes worden behandeld met een eigen dossier, wanneer ook bij hen 

sprake is van klinische problematiek in relatie tot de verwaarlozing en/of mishandelingen 

 Opvoeders voor wie behandeling noodzakelijk is omdat hun problematiek een 

onderhoudende  of  veroorzakende factor is voor het bestaan van de verwaarlozing en/of 

mishandeling worden behandeld met een eigen dossier.  Behandeling bij hen richt zich op 

trauma, gedragsproblemen, verslaving of persoonlijkheidsproblematiek.  

Dit kan betekenen dat alle gezinsleden behandeld worden. Lichamelijk letsel als gevolg van 

verwaarlozing en/of mishandeling wordt behandeld in de somatische zorg. 

 
2. Aard van de problematiek:  

 

 De aard van de problematiek van het aangemelde kind en eventueel diens broertjes en/of 

zusjes, bestaat uit diens reactie op ernstige verwaarlozing of mishandeling en valt in de 

klinische brede range van mogelijke reacties waaronder: aandachtstekort- en 

gedragsstoornissen, angst stoornissen, stemmingsstoornissen en problemen in de 

kindertijd waaronder stagnatie van sociaal emotionele ontwikkeling 

 De ernst van de verwaarlozing of mishandeling wordt bepaald door de te onderscheiden 

hoge mate van complexiteit van de gezinsproblematiek en de aard, frequentie en 

intensiteit van het trauma leidend tot (dreigende-) uithuisplaatsing van het aangemelde 

kind en mogelijk broertjes en/of zusjes (zie Bijlage I: quick –scan  MST CAN)  

 De gezinsspecifieke methodiek wordt in kaart gebracht met behulp van de formats uit de 

MST Methodiek (op te vragen indien gewenst) en de klinische beoordeling van kind en 

volwassen eigen problematiek wordt beoordeeld in een psychiatrisch onderzoek en met 

behulp van CBCL, OBVL en trauma checklist 

 Deze vragenlijsten zijn onderdeel van de ROM. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 MST CAN onderscheidt zich van klinische en poliklinische behandelingen van deze 

doelgroep door de zeer intensieve behandelintensiteit en algeheel systemische aanpak in 

de thuissituatie, waardoor thuisbehandeling van kinderen die anders uit huis geplaatst zijn 

(zouden-) mogelijk wordt met bovendien zeer goede resultaten 

 Begeleiding van dergelijke gezinnen in de jeugdhulpverlening is vaak voorafgegaan aan 



inzet van MST CAN en heeft onvoldoende soelaas mogen bieden; vaak omdat de 

capaciteit om ook opvoeders en andere kinderen in het gezin in een systemische 

benadering psychiatrische te kunnen behandelen, ontbreekt 

 MST CAN is een adaptatie van MST, een door het NJI en door Justitie erkende 

behandelinterventie met methodisch handboek en expliciete richtlijnen. Een circulair 

probleemoplossingsmodel met daarnaast negen richtinggevende principes voor alle 

interventies als ook voor de organisatieopbouw van het programma, vormen het 

fundament van de methodiek 

 MST CAN heeft in aanvulling op MST een zeer uitgebreid veiligheidsmanagementprotocol 

en zeer uitgebreide veiligheidsinterventies. Daarnaast zitten in MST CAN in aanvulling op 

het reguliere programma behandelmodules die specifiek gericht zijn op 1. 

Traumabehandeling en 2. Behandeling van verslaving. Beide voor zowel jongere als 

opvoeders 

 In MST CAN zijn behandeling en diagnostiek geïntegreerd. Een psychiater is aanwezig in 

het team en test diagnostisch onderzoek kan door het team zelf uitgevoerd worden.  

 

4. Toeleiding: 

  

 Momenteel wordt 80% van de MST CAN aanmeldingen door het huidige bureau 

Jeugdzorg toegeleid naar deze outreachende psychiatrische interventie. Een gezinsvoogd 

of voogd besluit tot verwijzing, soms mede op advies van het AMHK of een rechter 

 De overige 20% wordt rechtstreeks verwezen vanuit het AMHK of de huisarts.  

 

Levering van de zorg 
 

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

 

 Zo spoedig mogelijk. Dit is direct of na enkele dagen of weken 

 In deze gezinnen is het niet mogelijk met lange wachttijden te werken. Indien er 

onverhoopt een wachtlijst ontstaat wordt met verwijzer besproken of er een mogelijkheid 

bestaat om te wachten.  

  
6. Overbruggingszorg:  

 

 Er wordt geen overbrugging geboden anders dan welke de verwijzer voor mogelijk acht. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 In alle MST CAN gezinnen is sprake van hoge urgentie. Er wordt geen urgentieregeling 

getroffen in zijn algemeenheid. In de praktijk worden urgentie vraagstukken en 

vraagstukken voor logistieke en therapeut matching vaak gerealiseerd in nauw overleg 

met verwijzer en waar nodig de opvoeders.   

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 



De inzet van een MST CAN behandeling heeft de volgende doelen:  
 De ernstige verwaarlozing en/of mishandeling te stoppen en daarmee een veilig 

ontwikkelklimaat te herstellen om het thuis wonen van de kinderen mogelijk te maken. Het 

stoppen van de mishandeling en/of verwaarlozing blijkt uit rapportages van formele en 

informele netwerken, de opvoeders en kinderen zelf 

 Ouders en kinderen in staat stellen om zonder verwaarlozing of mishandeling hun 

kinderen op te voeden 

 Herstel van vertrouwen in de hulpverlening 

Daarnaast zijn er specifiek smart geformuleerde doelen voor elke gezin en alle gezinsleden 
gerelateerd aan de psychiatrische problematiek onderhoudend of volgend op de mishandeling 
en verwaarlozing. Het gaat hierbij om de volgende doelen:  

 De verslaving van opvoeder a. stopt zoals blijkt uit urine of bloedcontroles over een 

periode langer dan 3 maanden. 

 De gedragsproblematiek (specificeer-) van kind c. stopt zoals blijkt uit rapportage van de 

ouder over een periode van minimaal 6 weken 

 Kind gaat naar school zoals blijkt uit rapportage van opvoeder en school over een 

minimale periode van 6 weken 

 Mishandeling en verwaarlozing van zowel kind g. als c. stopt zoals blijkt uit rapportage 

van moeder, oma, buurvrouwdocent en verwijzer 

 Huisvesting van gezin is stabiel gerealiseerd zoals blijkt uit herplaatsing vanuit 

crisisopvang naar een huurwoning 

De volgende resultaten mogen verwacht worden tijdens en na inzet MST CAN: 

 Duidelijk omschreven doelen, in concrete gedragstermen (niet alles wordt opgelost) 

 Vastgestelde eindtermijn (hogedrukpan, geen verlenging ) 

 Intensief, wordt ervaren als zeer betrokken 

 24-uurs bereikbaarheidsdienst 

 Model is consistent en consequent (“streng”) 

 Herstel van vertrouwen in eigen kunnen (succeservaringen) 

 Leven zonder alcohol/drugs is ook leuk 

 Bureau Jeugdzorg als “dwingend” kader ; helpt in het overwinnen van moeilijke momenten 

 De uiteindelijke “beloning”; opheffen OTS. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 1e focus van aandacht bij start behandeling is herstel van veiligheid en maatschappelijke 

inbedding. De therapeut werkt daarin nauw samen met de maatschappelijk werker 

 In alle fasen van de behandeling is inbedding van wat geleerd is door het mobiliseren van 

support in het natuurlijke netwerk van het gezinssysteem een centraal onderdeel van MST 

CAN opdat na zes tot negen maanden het daadwerkelijk mogelijk dat het gezin significant 

meer op eigen kracht door kan gaan. Wanneer de veiligheid enige mate is gestabiliseerd 

wordt ingezet op trauma behandeling en behandeling van verslaving naast regulering van 

gedrags-, stemmings- of angstproblematiek. Ook wanneer behandeling niet geslaagd is 

wordt er na negen maanden gestopt. Er is dan alles geprobeerd om herstel te realiseren 

 Amerikaanse resultaten zijn bijzonder goed. Ook onze Nederlandse kwalitatieve 

ervaringen geven bijzonder goede signalen. Momenteel loopt er in samenwerking met 

Zwitserland een voorbereidend effectiviteitsonderzoek. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 



De sessie zijn verdeeld over:  
 Gezinssessies  

 Individuele sessies  

 En sessie met gezinsleden en andere voorzieningen zoals politie, school, UWV et cetera. 

 
Gemiddeld ligt het merendeel van de behandelinterventies bij de opvoeders. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Een kind en opvoeder kan verwachten dat het MST CAN team (psychiater, MST CAN 

Therapeut en Maatschappelijk werker) gemiddeld drie momenten in de week à 1,5 uur 

actief zijn met het gezin 

 Er wordt met SMART gezinsdoelen en individuele doelen gewerkt (zie ook onder punt 8). 

Interventies bestaan voor een groot deel uit oefeningen, huiswerkopdrachten, evaluaties 

daarvan en opvolging via de methodische stappen die in elke sessie met de cliënt worden 

doorlopen. Cliënten leren op deze wijze ook zelf probleemoplossingsvaardigheden aan, 

worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid, worden gesterkt in hun kracht en worden 

aangestuurd om gebruik te maken van hun natuurlijk netwerk. Dit geldt voor iedereen in 

MST CAN. Het is een behandeling die haar aandacht richt op alle leefgebieden (school, 

werk, thuis en op straat) en ook actief is op deze leefgebieden met het gezinssysteem.  

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Gezien de ernst en complexiteit zijn er in vrijwel alle MST CAN gezinnen meerdere 

hulpverleners aanwezig. MST CAN verzoekt hierin een coördinerende behandelrol in te 

nemen 

 Afstemming met andere interventies of coördinatie van zorg is essentieel omdat de 

problematiek vaak zeer complex is en het uiterste van hulpverleners vraagt 

 Samenwerking ter voorkomen van misleiding en uitspelen van hulpverleners onderling is 

essentieel. Maar ook vraagt MST CAN de coördinatie om tenminste tijdelijk richting te 

geven aan de behandelkoers om zo zorg te dragen voor eenduidigheid en integratie van 

wat er geleerd moet worden.  

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 Behandeling vindt plaats in de thuissituatie. Bij uitzondering worden psychiatrische 

behandelinterventies in poliklinische afspraken uitgevoerd.  

 
14. Verblijfsomgeving:  

 

 Zie 13. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  



 

Een MST CAN Team bestaat standaard uit : 
 Drie fulltime MST CAN therapeuten met universitair opleidingsniveau als orthopedagoog 

of psycholoog 

 Eén fulltime maatschappelijke werker en  

 Eén fulltime supervisor met minimaal een BIG registratie als GZ psycholoog of klinisch 

psycholoog 

 Daarnaast bestaat het team uit een psychiater die voor acht uur in de week actief is in het 

team. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Het ervaringsniveau van de supervisor en psychiater zijn bijzonder hoog. Zij dienen zowel 

de forse kindgebonden als de psychiatrische problematiek van de opvoeders te kunnen 

beoordelen en behandelen in een zeer complexe situatie. Zij dienen buitengewoon 

vaardig te zijn in risicotaxatie, risico management en hun relationele vaardigheden dienen 

van dienaard te zijn dat zij deze niet alleen met cliënten, maar ook met collega’s in het 

team en tussen verschillende instellingen kunnen inzetten opdat na genoeg altijd 

vastgelopen situaties weer werkbaar worden 

 De therapeuten en de maatschappelijk werker profiteren van een on-going opleiding als 

MST CAN therapeut waarbij o.a. hun vaardigheden in traumabehandeling CBT en 

verslavingsbehandeling CM worden aangescherpt 

 We zien in Nederland geen teamssamenstelling zoals in MST CAN dat in de gelegenheid 

is met een hoge intensiteit en slagkracht te werkend oor de lage caseload van 3 tot 4 

zaken per therapeut (totaal dus maximaal 12 per team) met 24u bereikbaarheidsdienst. 

Binnen de strikte handhaving van de methodiek, de intensieve supervisie en begeleiding 

door de supervisor en psychiater,  zien we dat ondanks het hoge opleidingsniveau niet 

altijd extreem veel ervaring noodzakelijk is bij de therapeuten en de maatschappelijk 

werker.   

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Nee. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Uitstroom vindt plaats na maximaal negen maanden met afsluiting in onderling overleg 

met de verwijzer (in het meerendeel de gezinsvoogd). Criteria voor uitstroom zijn het 

bereiken van de behandeldoelen tot een maximale duur van negen maanden 

 Eerder staken van de behandeling komt bij uitzondering voor omdat alsnog de veiligheid 

onvoldoende geborgd kan worden 

 Indien nodig wordt verwezen naar individuele behandelvormen welke dan door inzet van 

MST CAN wel toegang hebben tot cliënt. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, langdurige 

LVB zorg, schuldhulopverlening.  

 

19. Nazorg:  



 

 Geen. 

 
20. Communicatie: 

 

 Tijdens en bij afsluiting vindt er rapportage plaats als terugkoppeling aan verwijzer. 

Opvoeders en verwijzer ontvangen ook een terugvalpreventieplan. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

 MST CAN en de organisatorische inbedding van het behandelprogramma voldoet in zijn 

geheel aan de eisen van de jeugdwet.  

 Juist omwille van de duidelijk ingericht kwaliteitsborging en vormgeving van de 

kernwaarden van de transitie en transformatie wordt MST als model vaak als voorbeeld 

gebruikt.  

 Kwaliteitsborging is op 3 lagen in het model ingebouwd. De cliënt wordt door een 

onafhankelijk callcenter gebeld met vragen gericht op cliënt tevredenheid, doelmatigheid, 

adherence aan het model en de samenwerkingsrelatie met de therapeut.   De cijfermatige 

uitkomst hiervan stuurt de individuele therapeut en het team in haar interventie keuze en 

ontwikkeling. Op gelijke wijze stuurt de therapeut de supervisor en stuurt de supervisor de 

expert. 

 Daarnaast wordt er gewerkt met methodische dataverzameling gericht op doelrealisatie 

an sich. Deze wordt wekelijks gebruikt in het bijstellen van het schriftelijk 

overeengekomen behandelplan op casus niveau, bij evaluatie met verwijzer en bij 

evaluatie bij beëindiging.  

 Resultaat metingen worden ingedeeld in ultime- en instrumentele uitkomstmaten. De 

ultime uitkomst maten bestaan uit: Cliënt woont thuis, Cliënt heeft dagbesteding, er is 

geen sprake meet van verwaarlozing of mishandeling. De instrumentele uitkomstmaten 

bestaan o.a. uit een ervaren verbetering in de samenwerkingsrelatie tussen ouder en 

kind, de ervaren verbetering van steun en samenwerking met het natuurlijk netwerk en 

vermindering van ouderlijke stress als voorspellende determinanten voor blijvende 

verbetering. 

 De uitkomstmaten worden ook na een half jaar en na 1,5 jaar gemeten.  

 De data van de uitkomstmaten zijn sturend op team niveau. 

 
22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 De Viersprong heeft een klachtenreglement en een klachtenregeling, met daarin een 

externe klachtencommissie. 

 
23. Transformatie:  

 

 Er zijn verschillende initiatieven binnen onze organisatie, in samenwerking met externe 

partijen,  die gebaseerd zijn op drie principes/bewegingen: 

 Van zorg naar preventie 

 Van intramuraal naar extramuraal 



 Van individu gericht naar systeemgericht. 

 
 
  



 Hype MBT: 

 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 
Interventie: Persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma Hype MBT 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

Algemene karakteristieken van het kind zijn: 

 Jongeren tussen 14 en 18 jaar 

 Zowel jongens als meisjes 

 Als ondergrens geldt een IQ van ongeveer 75 

 Middelenmisbruik is geen contra-indicatie, al is wel vereist dat jongeren in 

staat zijn om nuchter de therapiesessies te volgen  

 Aangezien het gaat om een ambulant programma, heeft het de voorkeur dat 

jongeren niet meer dan een uur moeten reizen, al is een langere reistijd geen 

contra-indicatie. 

 
2. Aard van de problematiek:  

 

 Het HYPE MBT behandelprogramma is bedoeld voor jongeren met enkele 

kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis (zonder daarom aan de 

formele diagnose van BPS te voldoen) of met een borderline persoonlijkheids-

stoornis in een vroeg stadium van ontwikkeling 

 De diagnose wordt vastgesteld aan de hand van het Structured Clinical Interview for 

DSM-IV axis II disorders (SCID-II). Om in te stromen in het HYPE MBT 

behandelprogramma dienen jongeren minstens 3 trekken van een BPS te hebben 

 Een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich op verschillende manieren uiten: 

zichzelf krassen of snijden, suïcidepogingen of -gedachten, somberheid, wanhoop, 

leegte, laag zelfbeeld, gedragsproblemen, sociale isolatie, enzovoort 

 Kenmerkend voor BPS is dat er vaak ook een of meer ‘as 1 stoornissen’ aanwezig 

zijn, zoals PTSS, depressieve stoornis, gedragsproblemen 

 Jongeren met zeer ernstige en langdurige BPS worden uitgesloten van de 

behandeling (en kunnen terecht binnen de Viersprong in andere programma’s). 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Het onderscheidend vermogen bestaat uit:  

 De behandeling richt zich op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek en niet 

op de vaak in het oog springende as 1 klachten. De behandeling is specialistisch en 

houdt rekening met de specifieke kwetsbaarheden van jongeren, bijvoorbeeld hun 

interpersoonlijke gevoeligheid en impulsiviteit, die in reguliere behandelingen vaak 

maakt dat veel van deze jongeren uitvallen uit de behandeling. Het is een van de 

weinige behandelingen in Nederland voor jongeren met persoonlijkheids-problematiek  

 De behandeling heeft een uitgesproken preventief karakter. Ze sluit aan bij de 

wetenschappelijke evidentie dat persoonlijkheidsstoornissen doorgaans ontstaan en 

beginnen te escaleren in de adolescentie. De behandeling is kortdurend, 

specialistisch en gericht op voorkoming van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. In 

Nederland bestaat slechts 1 andere behandeling met dat oogpunt 

 De behandeling heeft een hoge mate van flexibiliteit en is laagdrempelig. Heel wat 



klassieke exclusiecriteria, zoals het ontbreken van motivatie, reflectief vermogen, 

eigen hulpvraag of de aanwezigheid van middelengebruik et cetera, gelden niet als 

exclusiecriteria voor deze behandeling. 

 

 

4. Toeleiding: 

  

  Aanmelding gebeurt via een verwijsbrief van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of 

verwijzer uit de GGZ 

 In de praktijk nemen ouders frequent vooraf contact op, waarna ze de huisarts of 

huidige behandelaar een verwijzing laten regelen. De Viersprong voorziet in een 

telefonisch spreekuur, waarop cases besproken kunnen worden en een eerste 

inschatting van geschiktheid kan worden gemaakt. 

 

Levering van de zorg 
 

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

 

 De termijn tussen aanmelding en intake bedraagt enkele weken 

 De intakeprocedure zelf duurt ongeveer 2-3 weken, waarna advies wordt 

uitgebracht 

 Binnen 2 weken na adviesgesprek wordt een oriënterend gesprek met het 

gezin op de behandelafdeling georganiseerd met de behandelaar 

 Bij akkoord start de behandeling meteen. 

  
6. Overbruggingszorg:  

 Nvt. Gezien de korte duur is er voldoende doorstroom in het programma. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Het programma is niet bedoeld voor acute crisisinterventie. De doorlooptijd 

tussen aanmelding en start behandeling bedraagt in de meeste gevallen niet 

veel meer dan een maand 

 Indien er zich tijdens de behandeling een crisis voordoet, wordt die 

gehanteerd in lijn met het behandelmodel MBT. Zie hiervoor het Programma 

van Eisen van behandelprogramma MBT. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

 Het HYPE MBT programma is bedoeld voor jongeren die in een vroeg stadium van 

ontwikkeling van BPS zitten. Het is erop gericht om bij deze jongeren tijdig gericht in 

te grijpen. Escalatie en het chronisch worden van maladaptieve 

persoonlijkheidspatronen kan hierdoor voorkomen worden. De jongere wordt weer op 

een gezond ontwikkelingsspoor gezet 

 Doelen zijn:  

o Verminderen van de symptoomlast: verbeteren van stemming, verminderen 

angst, verminderen zelfdestructief gedrag, et cetera 

o Verbeteren van de weerbaarheid door versterking van het 



persoonlijkheidsfunctioneren: beter hanteren van emoties, beter mentaliseren 

over zichzelf en anderen 

o Opnemen van normale ontwikkeling, zoals naar school gaan, aansluiting 

vinden bij peers, constructieve vrijetijdsbesteding zoeken, et cetera 

 Kenmerkend voor het HYPE MBT programma is de ‘sessie per sessie’ monitoring van 

symptoomlast en individuele doelen 

 Behandelresultaten worden zowel gemonitord vanuit perspectief van ouders als van 

jongeren en op gebied van zowel symptoomlast, kwaliteit van leven als 

persoonlijkheidsproblematiek 

 De behandeling bestaat uit 16 sessies. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Na aanmelding wordt een dossier geopend en een intake ingepland  

 Die intake bestaat standaard uit een intakegesprek met het gezin en een diagnostisch 

onderzoek bij de jongere aan de hand van onderzoeksinterviews en vragenlijsten. Op 

indicatie kan verder onderzoek ingezet worden  

 Na indicatie voor HYPE MBT wordt een kennismakingsgesprek met de behandelaar 

ingepland en start de behandeling bij akkoord daarover 

 Het behandeltraject omvat een grondige assessment tijdens de eerste sessies. 

Aanmeldingsproblemen worden geherformuleerd in termen van een centrale focus in 

de behandeling. Deze focus is gerelateerd aan de onderliggende 

persoonlijkheidsproblemen en wordt in het behandelplan gekoppeld aan concrete 

doelen. Deze focus wordt zowel met de jongere als met het gezin besproken. 

Afhankelijk van de doelen kan een signaleringsplan voor de jongere en/of het gezin 

worden gemaakt 

 De kern van de behandeling bestaat uit een reeks psychotherapiesessies waarin de 

jongere geholpen wordt om zichzelf en de interactie met anderen steeds beter te 

begrijpen, in het bijzonder gerelateerd aan de focus. Er wordt naar gestreefd om 

minstens in elke sessie 20 minuten psychotherapie te doen (naast casemanagement) 

 Daarnaast zijn er ook casemanagement sessies 

 In de laatste fase wordt het behandelproces beschreven in een brief, zowel langs de 

kant van de jongere als behandelaar, hetgeen de basis vormt voor een 

terugvalpreventieplan 

 Met jongere en gezin wordt afgesproken dat er gedurende een periode van zes 

maanden geen behandeling zal plaatsvinden, wat hen de mogelijkheid biedt om de 

behandelresultaten zoveel mogelijk zelf te integreren in het dagelijkse leven. 

 Ook wordt afgesproken dat de jongere en gezin niet elders hulp zoeken 

 Na zes maanden vinden enkele boostersessies plaats om de resultaten verder te 

verankeren en generaliseren 

 Indien tijdens deze periode van zes maanden een beroep gedaan wordt op de 

behandelaar, zal die jongere en gezin vooral ondersteunen bij het zelf hanteren van 

de nieuwe problemen 

 De behandeling is gebaseerd op een bewezen effectieve behandeling en staat in een 

manual beschreven. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 Behandeling is individueel 

 Het traject bestaat uit 16 sessies - wekelijks - van 50 minuten 

 Ouders worden in minstens 4 sessies betrokken  



 Indien nodig wordt ook outreachend gehandeld, bijvoorbeeld bij dreigende drop out of 

om interventies in de context te doen (school et cetera). 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Het primaire doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en competentie-ervaring 

van jongeren en ouders om te vermijden dat ze afhankelijk worden van de hulp-

verlening bij het oplossen van problemen. De behandelaar staat daarom steeds in 

een collaboratieve, maar ondersteunende positie ten aanzien van ouders en jongere. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Indien nodig en nuttig kan worden samengewerkt met begeleiders van 

woonvoorzieningen et cetera. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 De behandeling is ambulant en vindt plaats op locatie van de Viersprong. Indien nodig 

worden outreachende interventies uitgevoerd (bijvoorbeeld huisbezoek). 

 
14. Verblijfsomgeving:  

 Zie 13. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

Behandelaars zijn: 

 klinisch psychologen 

 psychotherapeuten  

 GZ-psychologen 

 Basispsychologen 

 Systeemtherapeuten 

 Sociotherapeuten 

 Niet-BIG geregistreerde beroepsgroepen staan onder supervisie van een BIG-

geregistreerde behandelaar 

 Er is bij elke casus ook een psychiater betrokken 

 De behandeling is ‘team-based’, wat inhoudt dat alle behandelingen wekelijks 

geëvalueerd worden door een team van behandelaars. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Alle behandelaars worden getraind in MBT (Mentalization-Based Treatment) 

  Een Programmasupervisor, erkend via het Register MBT, superviseert de 

behandelingen 

 Alle behandelaars zijn ingebed in een intervisie- en ethodiekontwikkelingsstructuur. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  



 

 Nee. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Behandeling wordt (intermittent) beëindigd na 16 sessies 

 Daarop volgt een behandelvrije periode van minstens zes maanden. Na die periode 

kunnen 4 boostersessies ingepland worden  

 Indien echt nodig en zinvol kan een aanvullende cyclus ingepland worden. 

 

19. Nazorg:  

 

 Zie 9 (behandelvrije periode van 6 maanden met daarna enkele boostersessies). 

 
20. Communicatie: 

 

 Na beëindiging van de behandeling schrijft de hoofdbehandelaar een ontslagbrief, 

met daarin de diagnose bij aanvang van de behandeling, een casusconceptualisering 

van de problemen, een korte beschrijving van de aangeboden behandeling en een 

evaluatie van de behandelresultaten, inclusief prognose en vervolgafspraken. Deze 

ontslagbrief wordt - met toestemming van de jongere - gestuurd aan verwijzer en 

huisarts. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

De Viersprong heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsbewaking en inbedding van 
behandelprogramma’s in wetenschappelijk onderzoek.  

1. Het behandelprogramma is gebaseerd op een bewezen effectieve 

behandelmethodiek voor persoonlijkheidsstoornissen, namelijk Mentalization-Based 

Treatment, een van twee behandelprogramma’s voor PS waarvoor ook bij 

adolescenten een gerandomiseerde studie is gepubliceerd  

2. Het behandelprogramma is in lijn met de behandelrichtlijnen voor PS (voor 

volwassenen, gezien het ontbreken van specifieke richtlijnen voor jongeren)  

3. Het behandelprogramma sluit aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten 

over het effect van kortdurende interventies voor jongeren (en volwassenen) met 

persoonlijkheidsstoornissen 

4. Behandelaars zijn zeer goed opgeleid en beschikken doorgaans over uitgebreide 

ervaring met de doelgroep 

5. Het behandelteam is ingebed in een kwaliteitssysteem. Een programmasupervisor 

monitort de kwaliteit van behandelingen  

6. Behandelresultaten worden systematisch gemonitord met diverse instrumenten 

(CBCL, BSI, SIPP, EQ-5D …). Meer specifiek wordt sessie-per-sessie geROMd 

7. De onderzoekslijn TRAP heeft geleid tot een meer verfijnde indicatiestelling, waardoor 

de instelling veel beter zicht heeft op welke behandeling voor welke doelgroep het 

meest effectief is. Zo bleek uit de resultaten van de TRAP-studie dat jongeren met 

BPS minder profiteerden van een opname en dus beter ambulant behandeld kunnen 

worden. Verder blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat kortdurende interventies 

voor jongeren met beginnende BPS zeer effectief kunnen zijn.  

8. Op instellingsniveau is er veel aandacht voor zaken als somatiek, patiëntveiligheid, 



crisishantering, medicatiegebruik,  et cetera 

9. De Viersprong heeft als enige instelling in Nederland een TOP-GGZ certificaat voor 

Persoonlijkheidsstoornissen bij Jeugd. 

 

22. Transformatie:  

 

 De Viersprong is al jaren enkele jaren het boegbeeld op gebied van diagnostiek en 

behandeling van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Zij zijn betrokken 

geweest bij de formulering van een addendum van richtlijnen bij de Multidisciplinaire 

Richtlijnen PS, specifiek voor jongeren. Binnen de instelling is de laatste jaren het 

aantal bedden afgebouwd. De Viersprong beschikt voor diverse doelgroepen van 

jongeren en gezinnen over een uitgebreid aanbod van interventies op preventief en 

curatief vlak. In alle interventies en behandelprogramma’s is betrokkenheid van 

ouders en andere systemen van primair belang. De Viersprong heeft de ambitie om 

voor elk van haar behandelprogramma’s een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, 

aangestuurd door een expertisecentrum, om de kwaliteit van behandeling te borgen. 

Onderlegger daarvoor is een productfasemodel, dat toelaat om diverse 

behandelprogramma’s systematisch door te ontwikkelen tot stevig theoretisch en 

empirisch onderbouwde, disseminieerbare en op kwaliteit geborgde 

behandelprogramma’s. 

 
Bijlage  
Toelichting vraag 2 
Persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door langdurige problemen op gebied van 
emotieregulatie, impulsiviteit, zelfbeeld en relaties. Specifiek voor de borderline 
persoonlijkheidsstoornis is 1) een grote wisseling in emoties en stemmingen, hetgeen tot uiting komt in 
woede-uitbarstingen, stemmingswisselingen, leegte, wanhoop, enzovoort; 2) een heftige en soms 
gevaarlijke impulsiviteit, wat tot uiting komt in impulsieve besluiten om te stoppen met school of 
baantje, zelfdestructief gedrag, geweld naar anderen; 3) duidelijke problemen in zelfbeeld en identiteit, 
zoals tot uiting komt in ernstige zelfverwijten en zelfhaat, geen idee te hebben wie ze zijn; 4) duidelijke 
problemen in relaties, zoals tot uiting komt in wantrouwen, grote interpersoonlijke gevoeligheid voor 
afwijzing, moeite om vriendschappen vast te houden, enzovoort.  

 
  



 KST-A na DF: 

 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 
Interventie: Persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma KST –A na DF 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van het kind zijn: 

 Jongeren vanaf 16 jaar 

 Zowel jongens als meisjes, en hun gezin 

 Als ondergrens geldt een IQ van 80 

 Primaire middelenmisbruikproblematiek vormt een contra-indicatie voor de 

behandeling. 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 Het behandelprogramma is bedoeld voor jongeren met Cluster C 

persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met as 1 (internaliserende) 

stoornissen en/of somatische comorbiditeit  

 De diagnose wordt vastgesteld aan de hand van het Structured Clinical Interview for 

DSM-IV axis II disorders (SCID-II). Om in te stromen dienen er voldoende trekken 

binnen Cluster C gescoord te worden, zodat het duidelijk is dat de problemen 

gerelateerd zijn aan deze persoonlijkheidspatronen. Daarnaast dient er voldoende 

uitval op verschillende levensgebieden te zijn en zijn er geen aanwijzingen dat deze 

snel te remediëren zijn. Opname wordt in die zin slechts ingezet bij een zeer 

selectieve groep van ernstig persoonlijkheidsgestoorde jongeren van wie de 

problemen op alle levensgebieden (school, peergroep, vrije tijd, gezin) ernstig 

interfereren met een normale, gezonde ontwikkeling 

 Kenmerkend voor de meeste persoonlijkheidsstoornissen is dat ze gepaard gaan met 

een complex van problemen op de meer dan een van de diagnostische assen: 

stemmings- of angststoornissen op as 1, somatische comorbiditeit (zoals bij 

voorbeeld obesitas of diabetes) op as 3, cumulatie van life stressoren op as 4 en een 

beperkt niveau van sociaal-maatschappelijk functioneren op as 5 (GAF-score) 

 Het gaat om jongeren met ernstige problemen in zelfbeleving, interpersoonlijke 

relaties, emotieregulatie en denkpatronen. Deze jongeren voelen zich zeer onzeker 

over zichzelf, durven niet goed contacten aan te gaan met anderen, hebben weinig 

vrienden, hebben moeite om hun emoties en stemmingen te herkennen en reguleren, 

zijn vaak erg geremd en hebben veelal erg negatieve overtuigingen over zichzelf en 

de wereld 

 Typerend is dat deze persoonlijkheidsproblematiek vaak niet de directe 

aanmeldingsklacht is. Deze jongeren en hun gezinnen melden zich doorgaans aan 

met ‘internaliserende’ problemen: depressies, angstproblemen, somatiserende 

problemen, sociaal terugtrekgedrag, gameverslavin, enzovoort. Kenmerkend voor de 

meeste persoonlijkheidsstoornissen is dat ze gepaard gaan met een complex van 

problemen op de meer dan een van de diagnostische assen: stemmings- of 

angststoornissen op as 1, somatische comorbiditeit (zoals bij voorbeeld obesitas of 

diabetes) op as 3, cumulatie van life stressoren op as 4 en een beperkt niveau van 

sociaal-maatschappelijk functioneren op as 5 (GAF-score).  

 

3. Onderscheidend vermogen:  



 

Het onderscheidend vermogen van dit behandelprogramma heeft betrekking op:  

 De complexiteit van de aanmeldingsproblemen, welke zich doorgaans uit in een 

complexe co-morbiditeit van zowel as-1 stoornissen (stemming, angst, 

psychosomatiek), as-2 stoornissen, somatische co-morbiditeit en een cumulatie van 

life stressoren 

 De grote impact op en bedreiging van deze problemen ten aanzien van een gezonde 

adolescentie-ontwikkeling, met (dreiging van) langdurige uitval op verschillende 

gezonde ontwikkelingsgebieden, die ook de toekomstige ontwikkeling van deze 

jongeren in de volwassenheid bedreigt, zoals uitval op school, sociale terugtrekking, 

enzovoorts. 

 

4. Toeleiding:  

 

 Aanmelding gebeurt via een verwijsbrief van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of 

verwijzer uit de GGZ. Het overgrote merendeel van de jongeren is reeds elders 

zonder succes in zorg (geweest) 

 In de praktijk nemen ouders frequent vooraf contact op, waarna ze de huisarts of 

huidige behandelaar een verwijzing laten regelen. De Viersprong voorziet in een 

telefonisch spreekuur, waar cases besproken kunnen worden en een eerste 

inschatting van geschiktheid kan worden gemaakt 

 Via een maandelijkse oriëntatiedag. Indien tijdens de oriëntatiedag de indicatie 

geschikt wordt ingeschat, wordt de behandeling overgenomen van de verwijzer. 

 

Levering van de zorg 
 

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

 

 De termijn tussen aanmelding en intake bedraagt enkele weken 

 De intakeprocedure zelf duurt ongeveer 2-3 weken, waarna advies wordt 

uitgebracht 

 Maandelijks wordt een oriëntatiedag georganiseerd vanuit het 

behandelprogramma  

 De wachttijd tot instroom in het behandelprogramma zelf kan variëren, maar is 

doorgaans niet lang. 

 

6. Overbruggingszorg:  

 

 Jongeren en ouders krijgen psycho-educatie over het behandelprogramma, 

de diverse aandachtspunten voor behandeling worden geïnventariseerd, er 

wordt een signaleringsplan gemaakt, de aanmeldingsproblemen worden 

geherformuleerd in termen van het behandelmodel, er vindt een psychiatrisch 

consult plaats en er wordt met jongeren en ouders gewerkt aan een eerste 

behandelplan. Deze fase duurt doorgaans enkele weken. De jongere is in die 

periode nog niet opgenomen. Nadat al deze voorbereidende activiteiten 

hebben plaatsgevonden, kan de jongere instromen in het klinische 

programma. Indien er geen plaats is, wordt een laag frequent 

overbruggingscontact voor zowel jongere als gezin aangeboden tot de start 

van de intensieve behandelfase. 

 



7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Als er sprake is van een noodzakelijke crisisopname, vindt samenwerking 

plaats met GGZ WNB of een GGZ in de regio van de jongere 

 Bij de start van een behandeling wordt een crisisplan gemaakt met de jongere 

en afgestemd met ouders. Dat omvat de uitingen van een crisis bij de jongere 

en behulpzame acties door de jongere en/of zijn omgeving 

 Verder is er een permanente telefonische bereikbaarheid voor jongeren in 

behandeling. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

De behandeling heeft drie onderling gerelateerde doelen:  

 Het verbeteren van de aanmeldingsproblemen. Vaak zijn dit de ‘as-1’ klachten 

waarmee jongeren zich aanmelden. Na de behandeling is de symptoomlast duidelijk 

verminderd, zowel zoals door de jongere zelf ervaren als door de ouders 

geobserveerd. Jongeren zijn minder depressief, angstig, somatiserend, et cetera 

 Het verbeteren van de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, namelijk de 

geïnternaliseerde schema’s over zichzelf, anderen en de wereld, die voortdurend de 

angsten, depressies, et cetera voeden en maken dat een behandeling die enkel op 

die klachten gericht is geen of slechts tijdelijk succes heeft. Het resultaat van de 

behandeling is dat deze schema’s minder prominent aanwezig zijn en dat er anders 

mee omgegaan wordt 

 Het ombuigen van de ontwikkelingsstagnatie die het gevolg is van de 

persoonlijkheidsproblematiek, zodat de jongere weer naar school gaat, sociaal beter 

ingebed is in een vriendengroep, betere of gezondere relaties heeft met ouders en 

siblings 

 Al meer dan tien jaar heeft de afdeling een systematische ROM-logistiek om de 

behandelresultaten te monitoren. Behandelresultaten worden zowel gemonitord vanuit 

perspectief van ouders als van jongeren en op gebied van zowel symptoomlast, 

kwaliteit van leven als persoonlijkheidsproblematiek. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Na aanmelding wordt een dossier geopend en intake ingepland. Die intake bestaat 

standaard uit een intakegesprek met het gezin en een diagnostisch onderzoek bij de 

jongere aan de hand van onderzoeksinterviews en vragenlijsten. Op indicatie kan 

verder onderzoek ingezet worden 

 Voorafgaand aan het voortraject vindt een fase van diagnostiek en (verfijning) van 

indicatiestelling plaats door het intake- en diagnostiekteam Jeugd  

 Bij advies voor KST-A wordt een oriënteringsdag op de behandelafdeling 

georganiseerd, waarop jongeren en ouders kunnen kennismaken met het 

behandelteam en informatie krijgen over de aard van de behandeling. Bovendien 

wordt de indicatie gecheckt en een behandelplan gemaakt in samenwerking met 

jongere en ouders 

 De behandeling bestaat uit een voortraject en een intensieve behandelfase 

 Het voortraject duurt enkele weken tot maanden, afhankelijk van de wachtlijst 

 Het voortraject omvat de volgende activiteiten en interventies: checken van de 

geschiktheid van de indicatie, verfijning van de diagnostiek, herformuleren van de 



aanmeldingsproblemen in schematherapeutische termen, opstellen van 

behandelplan, psycho-educatie over model, behandeling en aandoening, bevorderen 

van motivatie, psychiatrisch consult, medisch onderzoek. In deze fase worden zowel 

ouders als jongere betrokken. Indien nodig worden geassocieerde problemen die 

mogelijk kunnen interfereren met de behandeling aangepakt, al dan niet in 

samenwerking met andere hulpverlenende instanties (vb middelengebruik of ernstige 

as 1 stoornissen, zoals een obsessieve -compulsieve stoornis of sociale fobie). Deze 

fase duurt enkele weken tot maanden  

 De intensieve behandelfase (opname) duurt maximaal zes maanden 

 De behandeling bestaat uit een combinatie van groeps- en individuele behandeling en 

verbale en non-verbale therapieën 

 In de laatste fase van de behandeling wordt gewerkt rond afscheid en re-integratie 

  Met de jongere en het gezin wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Re-integratie 

in school en thuis wordt actief voorbereid 

 Na opname vinden enkele boostersessies plaats met de individuele therapeut om de 

re-integratie te ondersteunen.  

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De behandeling is deels ambulant (voortraject) 

 Deels klinisch (hoofdtraject)  

 Een combinatie van individuele, groeps- en gezinstherapie. Het accent ligt evenwel op 

groepstherapie (maximaal 10 jongeren) 

 Er zijn maandelijks gezinsgesprekken met een systeemtherapeut.  

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Tijdens de opname is er voortdurend een team van 

sociotherapeuten/verpleegkundigen die de jongere begeleiden en ondersteunen 

tijdens en tussen de therapieën. Ze stimuleren de jongeren tot ontwikkelingsgepaste 

activiteiten en bewaken het pedagogische klimaat op de afdeling 

 De Viersprong beschikt over een medisch team, dat betrokken is bij 

medicatieverdeling, medische zorg en somatische opvolging van as-3 problemen 

(zoals diabetes, obesitas, et cetera) 

 Het therapeutische programma is voltijds. Tussen de therapiesessies door hebben 

jongeren de gelegenheid voor individuele therapiegesprekken, gezinstherapie-

gesprekken, psychiatrische consulten, studie, vrije tijdsactiviteiten 

 De Viersprong beschikt over tal van mogelijkheid voor invulling van vrije tijd 

(sportvelden, dierenverzorging) 

 Er is geen school verbonden aan de Viersprong, maar het behandelteam legt actief 

contact met de school van herkomst en maakt met de jongere een plan op voor 

schoolwerk/stagemogelijkheden, enzovoort.  

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Samenwerking gebeurt op indicatie. In geval van crisisplaatsing is er samenwerking 

met GGZ WNB of een GGZ in de regio van de jongere. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  



 

 De behandeling is klinisch 

 De klinische afdeling van de Viersprong ligt in Halsteren, in een rustige en bosrijke 

omgeving 

  Jongeren delen een kamer met een of meer groepsgenoten 

 Ze overnachten 5 maal per week in de instelling en gaan tijdens het weekend naar 

huis 

 
14. Verblijfsomgeving:  

 

 Het terrein van de Viersprong in Halsteren omvat de diverse klinische programma’s 

voor jongeren en volwassenen. Het terrein biedt de nodige privacy voor elk 

programma. 

 Wonen en behandeling zijn fysiek gescheiden. De gebouwen bieden een combinatie 

van privacy naar buiten toe en voldoende transparantie binnen in 

 Het bewaken van de meest optimale fysieke en mentale ruimte om de behandeling te 

faciliteren gebeurt binnen het milieutherapeutische kader 

 De setting is open 

 Bezoek is enkel mogelijk op voorziene dagen en tijdstippen. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

Het multidisciplinaire team bestaat uit: 

 Psychiater 

 Psychotherapeuten  

 (Klinisch en gz) psychologen 

 Sociotherapeuten  

 Verpleegkundigen 

 Vaktherapeuten  

 Systeemtherapeuten 

 Sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen 

 Psychiater of klinisch psycholoog is hoofdbehandelaar 

 Daarnaast is een arts verbonden aan de Viersprong 

 Diagnosestelling gebeurt vanuit het voordeurteam door klinisch psychologen of 

psychiater.  

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Alle behandelaars worden zeer grondig en langdurig getraind in het 

Schematherapeutische model.  

 

17. Beschikbaarheid personeel: 

  

 Er is 24 uur per dag een verpleegkundige/sociotherapeut aanwezig 

 Er is een crisisachterwacht van GZ en klinisch psychologen eneen  psychiater op 

afroep beschikbaar voor de verpleegkundige/sociotherapeut  

 Beschikbaarheid is nodig gezien de leeftijd van de jongere en hun 

kwetsbaarheid/crisisgevoeligheid. 

 



Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 De doelen van het behandelplan worden voortdurend geëvalueerd door het 

behandelteam, mede ondersteund door ROM-gegevens. Initiatief voor beëindiging 

kan zowel uitgaan van de jongere/gezin als van het behandelteam 

 De maximale opnametijd is zes maanden  

 Bij ernstige grensoverschrijdingen (geweld, drugsgebruik op de afdeling, enzovoort) 

kan een time-out of in extreme gevallen een push-out gegeven worden 

 Indien de behandeling geen gunstige effecten heeft en zelfs schadelijke effecten 

heeft, die niet gekaderd kunnen worden als een fase in de behandeling, kan 

doorverwijzing plaatsvinden.  

 

19. Nazorg:  

 

 Zie 9. 

 
20. Communicatie:  

 

 Na beëindiging van de behandeling schrijft de hoofdbehandelaar een ontslagbrief, 

met daarin de diagnose bij aanvang van de behandeling, een casusconceptualisering 

van de problemen, een korte beschrijving van de aangeboden behandeling en een 

evaluatie van de behandelresultaten, inclusief prognose en vervolgafspraken. Deze 

ontslagbrief wordt -met toestemming van de jongere - gestuurd aan verwijzer en 

huisarts. 

 

 Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

De Viersprong heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsbewaking en inbedding van 
behandelprogramma’s in wetenschappelijk onderzoek.  

 Het behandelprogramma is gebaseerd op een bewezen effectieve 

behandelmethodiek voor persoonlijkheidsstoornissen, namelijk Mentalization-Based 

Treatment, een van twee behandelprogramma’s voor PS waarvoor ook bij 

adolescenten een gerandomiseerde studie is gepubliceerd 

 Het behandelprogramma is in lijn met de behandelrichtlijnen voor PS (voor 

volwassenen, gezien het ontbreken van specifieke richtlijnen voor jongeren) 

 Behandelaars zijn zeer goed opgeleid en beschikken doorgaans over uitgebreide 

ervaring met de doelgroep 

 Het behandelteam is ingebed in een kwaliteitssysteem. Dit houdt is dat er 

voortdurende monitoring is van de kwaliteit van behandeling op nivau van organisatie, 

team en behandelaar, met feedback en bijsturing waar nodig. Dit gebeurt via een 

systeem van supervisie, consultatie en monitoring, ingericht door MBT Nederland, het 

expertisecentrum voor MBT 

 Behandelresultaten worden systematisch gemonitord met diverse instrumenten 

(CBCL, YSR, SIPP, EQ-5D …) 

 De onderzoekslijn TRAP heeft geleid tot een meer verfijnde indicatiestelling, waardoor 

de instelling veel beter zicht heeft op welke behandeling voor welke doelgroep het 

meest effectief is. Zo bleek uit de resultaten van de TRAP-studie dat jongeren met 



BPS minder profiteerden van een opname en dus beter ambulant behandeld kunnen 

worden 

 Op instellingsniveau is er veel aandacht voor zaken als somatiek, patiëntveiligheid, 

crisishantering, medicatiegebruik, et cetera 

 De Viersprong heeft als enige instelling in Nederland een TOP-GGZ certificaat voor 

Persoonlijkheidsstoornissen bij Jeugd. 

 
22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 

23. Transformatie:  

 
De Viersprong heeft is al jaren het boegbeeld op gebied van diagnostiek en behandeling van 
jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Zij zijn betrokken geweest bij de formulering van 
een addendum van richtlijnen bij de Multidisciplinaire Richtlijnen PS, specifiek voor jongeren. 
Binnen de instelling is de laatste jaren het aantal bedden afgebouwd. De Viersprong beschikt 
voor diverse doelgroepen van jongeren en gezinnen over een uitgebreid aanbod van 
interventies op preventief en curatief vlak. In alle interventies en behandelprogramma’s is 
betrokkenheid van ouders en andere systemen van primair belang. De Viersprong heeft de 
ambitie om voor elk van haar behandelprogramma’s een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, 
aangestuurd door een expertisecentrum, om de kwaliteit van behandeling te borgen. 
Onderlegger daarvoor is een productfasemodel, dat toelaat om diverse behandelprogramma’s 
systematisch door te ontwikkelen tot stevig theoretisch en empirisch onderbouwde, 
disseminieerbare en op kwaliteit geborgde behandelprogramma’s. 

 
  



 
 

Bijlage  
Toelichting vraag 2 
Kenmerkend voor een Cluster C persoonlijkheidsstoornis is dat deze jongeren een zeer ernstig 
patroon van vermijding gaan ontwikkelen vanuit deze onderliggende problemen in 
persoonlijkheidsfunctioneren. Andere jongeren worden erg afhankelijk van hun omgeving 
(bijvoorbeeld ouders) en durven niet zelfstandig te functioneren. Andere jongeren gaan vanuit 
problemen in zelfbeeld en emotieregulatie zeer hoge eisen stellen aan zichzelf, waardoor ze helemaal 
vastlopen.  
 

Toelichting bij vraag 9 
Het overkoepelende therapeutische kader is milieutherapie, het overkoepelende methodische kader is 
Schemagerichte Therapie.  
Schematherapie bestaat uit een combinatie van interventies - cognitief, experimenteel, gedragsmatig - 
die bedoeld zijn om de maladaptieve schema’s (bijvoorbeeld minderwaardigheid) duurzaam te 
veranderen, zodat jongeren er beter in slagen hun basis ontwikkelingsbehoeften in te vullen. De 
diverse therapieën vormen een geïntegreerd aanbod van meer cognitieve en meer ervaringsgerichte 
middelen om dit te bereiken. Jongeren leven tegelijk in een gemeenschap en groep samen met 
andere jongeren.  
Het sociotherapeutische milieu is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingstaken, aanmoedigen 
van leeftijdsgepast experimenteergedrag, oefenen met rollen en posities, enzovoort.  
Het milieutherapeutische kader bewaakt de grenzen zodat de nodige veiligheid blijft bestaan om 
nieuwe ervaringen aan te gaan.  
 


