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Samenvatting en vervolg
De wenselijkheid van systeemtherapie
Jongeren die in residentiële jeugdzorginstellingen – voor jeugdzorgplus of voor residentiële jeugdzorg
– verblijven, vertonen vaak meervoudig probleemgedrag. Ze zijn niet strafrechtelijk in de instelling
geplaatst, maar hebben toch meer op hun kerfstok dan jongeren in het algemeen. Ze gaan zich vaker
te buiten aan alcohol en drugs. Gedrag als spijbelen, verzuim, ongehoorzaamheid en weglopen komt
geregeld voor. De kans dat zij een psychische of gedragsstoornis hebben is verhoogd. Deze jongeren
hebben behandeling nodig die breed georiënteerd is (= niet op een enkel gedrag).
Residentiële jeugdzorginstellingen beseffen dat behandeling van jongeren aan effectiviteit wint als
ook sociale systemen rond de jongere, en vooral het gezin, bij de behandeling worden betrokken.
Verbetering van het gezinsklimaat draagt eraan bij dat de jongere cognitief en emotioneel beter in
staat is zijn gedrag te veranderen.
Veel residentiële jeugdzorginstellingen willen daarom systeemgerichter gaan werken. Zij willen een
behandelprogramma dat aandacht heeft voor de sociale omgeving van de jongere, ook met het oog
op maatschappelijke re-integratie. Het behandelprogramma moet beginnen tijdens verblijf in de
instelling en ambulant kunnen doorlopen als de jongere vertrekt.
Tot voor kort was er geen enkel programma dat aan deze eisen voldeed. Diverse instellingen als hier
bedoeld hebben inmiddels hun oog laten vallen op MDFT = Multidimensionele Familietherapie.
MDFT is flexibel, combineert therapie en bemoeizorg en is erkend als effectieve benadering voor het
terugdringen van uiteenlopend probleemgedrag bij jongeren. Opleiding in MDFT wordt in Nederland
verzorgd door MDFT Academie (Curium-LUMC).
MDFT Academie besloot de handschoen op te pakken en om met inbreng van medewerkers van
zeven residentiële jeugdzorginstellingen de mogelijkheid van een residentieel – ambulante
toepassing van MDFT te verkennen. Deze Wegwijzer is daarvan het resultaat. Onze conclusie is dat
MDFT een waardevol deel van het behandelaanbod van dit soort instellingen kan zijn.
MDFT
Dit behandelprogramma is bedoeld voor jongeren tussen (bij aanvang) 12 en 19 jaar die meervoudig
probleemgedrag vertonen. De jongere heeft een of twee ouders/verzorgers die aan de behandeling
mee willen doen. Het hoeft niet zo te zijn dat de jongere na het verblijf naar het ouderlijk huis
terugkeert. Wel moet er sprake zijn van een (te herstellen) gezinsband.
MDFT wordt uitgevoerd door gecertificeerde therapeuten, die samenwerken in een MDFT-team van
drie tot zes leden, onder leiding van een gecertificeerde supervisor.
Er zijn vier soorten sessies: met de jongere alleen, of met de ouders alleen, met hen samen, of met
derden erbij, zoals (gezins)voogden, instellingswerkers, en (bij verlof) vrienden en andere
sleutelfiguren uit de sociale omgeving.
Bij de toepassing als in deze Wegwijzer beschreven, houdt de MDFT-therapeut sessies met de
jongere intern, en met de ouders thuis of (deels samen met de jongere) aansluitend op bezoek. De
grootste kansen voor de MDFT-therapeut om te werken aan en met het gezin breken aan zodra de
jongere op verlof kan. De therapeut reist mee naar huis als daar sessies zijn gepland. Ook tijdens het
ambulante vervolg krijgt het gezin de nodige aandacht.
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Deze Wegwijzer
Dit rapport is bestemd voor een breed lezerspubliek: directies, management, plaatsende instanties,
therapeuten en andere beroepsbeoefenaren.
Al die groeperingen zijn betrokken bij de vraag hoe een programma als MDFT goed in de residentiële
jeugdzorg kan worden ingevoerd. Deze Wegwijzer geeft voorwaarden aan en richtingen (vandaar de
naam) en mogelijke obstakels.
Uitgangspunten voor systeemgericht werken in de residentiële jeugdzorg, met nadruk op MDFT
Systeemgericht werken heeft veel om het lijf. Daarom moet de instelling er volmondig voor kiezen.
Het gezinsperspectief moet vanaf de eerste dag van plaatsing gelden. Dit betekent dat ouders zo snel
mogelijk worden betrokken bij het verblijf en bij de behandeling en dat ze recht hebben op zoveel
mogelijk informatie over hun kind. Ouders krijgen niet de schuld. Zij worden in MDFT niet gezien als
deel van het probleem, maar als deel van de oplossing.
Ook maatschappelijke re-integratie van de jongere moet van begin af aan op de agenda staan.
De MDFT-therapeut helpt om voor jongere en gezin condities te creëren voor het bereiken van
gedragsverbetering en voor voorkoming van terugval. Aangrijpingspunten liggen binnen maar ook
buiten het gezin, namelijk bij vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding.
De therapeut let in ambulante MDFT op vier domeinen in het leven van de jongere: de jongere zelf,
ouders, gezin en de buitenwereld (vrienden, school, enzovoort). Bij residentiële toepassing heeft de
jongere, en dus de therapeut, te maken met nog een vijfde domein: de instelling zelf. De MDFTtherapeut moet in houding en acties laten zien dat hij zich van dit domein bewust is en ermee kan
omgaan.
Het is voor MDFT een goede zaak als de jongere met verlof gaat. Dan kan hij intensiever werken met
het gezin. Verlof biedt oefenmomenten voor de verbeterde gezinsinteracties (onderlinge
communicatie) tussen ouder(s) en jongere, en voor het trainen van opvoedvaardigheden. Ook helpt
het verlof om de jongere voor te bereiden op zijn terugkeer naar eigen omgeving. Verlof is met
andere woorden een groot goed.
Voorbereiding
Een residentiële instelling kan niet zomaar met MDFT beginnen. Er is voorbereiding nodig. Ons advies
is een werkgroep in te stellen die de weg plaveit.
Die werkgroep moet plannen maken voor deskundigheidsbevordering; voor communicatie in de
instelling ter ondersteuning van systeemgericht werken; voor taakverdeling tussen medewerkers bij
onder meer indicatiestelling en ‘assessment’; voor multidisciplinaire samenwerking en samenwerking
tussen ketenpartners; en voor monitoren en rapporteren van behandelinspanningen en -uitkomsten.
Wat te doen?
Een residentiële instelling die MDFT wil uitvoeren moet moet duidelijk kiezen voor systeemgericht
werken en plannen ontwerpen als net bedoeld.
De instelling moet minstens één MDFT-team laten opleiden. Verder is het nodig om andere
medewerkers van de organisatie (gedragswetenschappers, groepsmedewerkers, trajectbegeleiders)
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in korte cursussen te laten scholen in systeemgericht denken. Dan begrijpen zij de werkwijze van
MDFT beter en kunnen zij daarvoor ruimte scheppen.
Deze Wegwijzer gaat gedetailleerd in op het ‘vijfde domein’. Kwesties die op dat vlak spelen
betreffen onder meer de vertrouwelijkheid van wat besproken wordt in MDFT-sessies. De wetgeving
is duidelijk, maar in de praktijk is een soepele werkrelatie gewenst tussen verschillende groepen
medewerkers van de instelling om het belang van de jongere en het gezin goed te kunnen dienen.
Die relatie kan niet tot in kleinste detail worden geformaliseerd; uiteindelijk gaat het om
collegialiteit, te bevorderen door de instelling.
Vervolg
Deze Wegwijzer is bestemd voor een breed publiek. Uitwerking van onderdelen (kernsessies,
gezinsscreening, training voor ouders) speciaal voor therapeuten is nodig. MDFT Academie gaat
daarmee door, in samenwerking met instellingen en met de Academische Werkplaats Forensische
Zorg Jeugdigen.
Voor toepassing van MDFT in een residentiële jeugdzorginstelling is een korte aanvullende opleiding
nodig. MDFT Academie zal die bieden vanaf medio 2012.
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Inleiding
1 Residentiële toepassing van MDFT: deze Wegwijzer
1.1 Deze publicatie
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een systeemgericht behandelprogramma voor
jongeren die (combinaties van) probleemgedrag vertonen zoals weglopen, spijbelen, plegen van
delicten en onmatig gebruik van alcohol en drugs. Vaak gaat dergelijk gedrag gepaard met psychische
comorbiditeit.
Systeemgericht wil zeggen dat ook het gezin bij de behandeling betrokken is, evenals andere sociale
domeinen die voor de jongere van belang zijn. Zie hoofdstuk 2.
Deze publicatie is een wegwijzer voor uitvoering van MDFT tijdens gesloten verblijf van een jongere
in een instelling voor jeugdzorgplus of reguliere residentiële jeugdzorg.1 Na vertrek van de jongere
loopt MDFT door als ambulante zorg in de eigen omgeving. Dit soort toepassing kan ‘residentieel ambulant’ genoemd worden. Het ambulante deel blijft hier buiten beschouwing, want dat is MDFT
zoals gebruikelijk. Wij concentreren ons op het residentiële deel.
De tekst is bedoeld als handreiking aan directies, management, plaatsende instanties (§ 1.6),
therapeuten en andere beroepsbeoefenaren in de bedoelde jeugdzorg die een systeemgerichte
wijze van werken willen volgen of bevorderen.
De beoogde lezers hebben dus een uiteenlopende achtergrond: bestuurlijk of inhoudelijk. Wij
hebben geprobeerd om beide groepen te bedienen, zonder er een gespleten tekst van te maken. Er
zullen van deze Wegwijzer uitwerkingen volgen die zijn toegesneden op de ene (bestuurlijke) of de
andere (inhoudelijke) invalshoek.
1.2 Adviesgroep
MDFT Academie maakte eerder al een opzet voor toepassing van MDFT in justitiële
jeugdinrichtingen. Jeugdzorginstellingen met een residentieel aanbod vroegen om aanpassing van
MDFT voor gebruik in hun type voorzieningen, met doorloop naar ambulante zorg.
Om dit verzoek te kunnen honoreren maakte MDFT Academie capaciteit vrij en stelde een
adviesgroep in van vertegenwoordigers van enkele bij MDFT betrokken jeugdzorginstellingen:
Almata, Hoenderloo-groep, Horizon, JJC, De Lindenhorst/ Rading/Lijn5. De groep droeg documenten
en ervaringen en casuïstiek aan uit de eigen praktijk2, formuleerde vraagstellingen en gaf
commentaar op concepten geschreven door MDFT Academie. Mw L Erftemeyer (MDFT Academie)
zat de vergaderingen voor.
De namen van de leden van de adviesgroep staan vermeld in bijlage A.

1

Wij duiden hieronder ‘jeugdzorgplus’ en ‘reguliere residentiële jeugdzorg’ samen aan als residentiële
jeugdzorg.

2

Zie de opmerking onderaan de literatuurlijst achterin.
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1.3 Toelichting
Instellingen en de overheid willen behandelprogramma’s die tijdens verblijf van een jongere in de
residentiële jeugdzorg starten en daarna doorlopen in ambulante zorg.
De wetenschappelijke literatuur laat zien dat goede behandeling tijdens het residentiële verblijf helpt
om terugval te voorkomen, vooral als de betrokken interventies een ambulant vervolg krijgen.
Bovendien blijkt uit de literatuur dat de behandeling van de jongere aan succes wint als daarbij ook
sociale systemen worden betrokken die voor de jongere belangrijk zijn.
MDFT kwam bij verkenning van opties het dichtst bij de wens van jeugdzorginstellingen dat het
behandelprogramma zowel residentieel als ambulant moest zijn en bovendien systeemgericht.
Daaruit vloeide een project voort, dat resulteerde in deze Wegwijzer. De auteurs zijn
verantwoordelijk voor de tekst; instellingen moeten hun eigen positie bepalen.
1.4 De hier beschreven aanpak past in het beleid van de rijksoverheid
Als regel hebben jongeren in de residentiële jeugdzorg behandeling nodig. Ze vertonen vaak
meervoudig probleemgedrag [o.a. 3].
Het ministerie van VWS hecht belang aan systeemgericht werken in de residentiële jeugdzorg. Zo
staat in het Concept beleidskader trajecten jeugdzorgplus (gedateerd 13 december 2010):
“De aanpak in jeugdzorg plus krijgt vorm in een traject met een realistisch perspectief op een zo
stabiel mogelijke leefsituatie. Jeugdzorgplus biedt hierin een kwalitatief hoogwaardige vorm van
specialistische jeugdzorg, met een zo kort mogelijke verblijfsduur in geslotenheid.”
“In het totale traject wordt de jongere (en het systeem) zo goed mogelijk voorbereid op terugkeer in
de samenleving. De behandelaars richten zich op de vaardigheden die jongere en ouders buiten de
instelling nodig hebben. Daarbij maken de instellingen gebruik van ambulante gezinsinterventies
zoals MST, MDFT of FFT. Deze worden al tijdens verblijf en aansluitend ambulant in het gezin
toegepast.”
“ Betrokkenheid van en samenwerking met de ouders is daarmee een belangrijk onderdeel van het
traject jeugdzorgplus”.
Met andere woorden, het ministerie wil niet alleen de jongere, maar ook de ouders en het gezin bij
de behandeling betrokken zien. Deze wegwijzer geeft daaraan invulling.
1.5 De term ‘toepassing’
MDFT hoeft inhoudelijk niet veranderd te worden om residentieel gebruik mogelijk te maken. De
term ‘toepassing’ slaat niet op andere inhoud, maar op andere kaders van uitoefening van het
behandelprogramma. De omstandigheden en logistiek van MDFT tijdens residentieel verblijf
verschillen van die in volledig ambulante praktijk. Ook de doelgroep is deels anders.
Omdat de inhoud van MDFT blijft staan, wordt hier niet herhaald wat op andere plaatsen (vooral in
de Handleiding voor therapeuten) over het programma is vastgelegd. Deze Wegwijzer biedt een
kader voor residentiële uitvoering van MDFT, met nadruk op logistiek en procedures.
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1.6 Overige terminologie


‘Systeem’ is een sociaal domein, een sociale omgeving, waarvan de jongere deel uitmaakt.
Voorbeelden: gezin, vriendenkring, school, werk, club, buurt. Ook de instelling/leefgroep waar de
jongere verblijft, is een systeem.



Met de term residentieel bedoelen wij huisvesting van een jongere in een instelling met
intramurale voorzieningen (behandeling, dagbesteding, slapen, vaak ook school en werk). Er zijn
twee varianten van zorg die hier onder de noemer residentiële jeugdzorg begrepen zijn:
jeugdzorgplus en reguliere residentiële jeugdzorg.



Jongeren kunnen op verschillende titel in de residentiële jeugdzorg worden opgenomen (opname
= plaatsing), maar steeds is daarvoor een besluit van een kinderrechter nodig. Wij noemen zo’n
uitspraak hier machtiging.



De jongere staat via Bureau Jeugdzorg onder hoede van een gezinsvoogd of casemanager, die
bemiddelt bij te verlenen zorg. Wij sluiten aan bij het algemene spraakgebruik en duiden de
bemiddelaar aan als de plaatsende instantie.



Elke instelling heeft iemand die wettelijk eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Dit is de
pedagogisch of inhoudelijk directeur. Deze delegeert de verantwoordelijkheid aan een of meer
personen, hier genoemd: (behandelverantwoordelijke) gedragswetenschapper, overigens ook
wel behandelcoördinator genaamd.



Daarnaast beschikt de instelling over behandelaars, die interventies uitvoeren. De MDFTtherapeut is hiervan een voorbeeld.



Functies in instellingen hebben uiteenlopende benamingen. Breed gebruikt – ook hier – is de
term groepsmedewerker, met als synoniemen: groepsleider, sociotherapeut of pedagogisch
medewerker. Deze personen werken in teams, met als primus inter pares een teamleider. Het
team van groepsmedewerkers is belast met de dagelijkse begeleiding en opvoeding in de
zogeheten (leef)groepen, die als regel acht tot tien jongeren tellen. Iedere jongere heeft een
persoonlijk begeleider of coach, die wij mentor noemen: iemand uit het team die voor hem
binnen en buiten het team als contactpersoon fungeert.
Noot: het woord ‘team’ wordt ook in MDFT gebruikt, namelijk als aanduiding van de groep
hulpverleners waarin MDFT-therapeuten werken onder leiding van een MDFT-supervisor. Als wij
dat laatste bedoelen in deze Wegwijzer, zullen wij steeds zeggen: MDFT-team.



De teamleiders staan onder leiding van een afdelingsmanager.



Tot de andere medewerkers horen bijvoorbeeld docenten en maatschappelijk werkers (soms ook
systeem- of netwerkbegeleiders genaamd). Voorts de trajectbegeleiders. Een voorbeeld van die
groep zijn de ITB’ers: Individueel Trajectbegeleiders, een functie die voortvloeit uit Work-Wise,
een interventieprogramma dat in sommige residentiële jeugdzorginstellingen wordt toegepast
om de jongere voor te bereiden op betaald werk of beroepsopleiding.



Hulpverleningsplan en MDFT-behandelplan
Een residentiële jeugdzorginstelling is verplicht om voor iedere jongere een hulpverleningsplan
op te stellen en periodiek te evalueren. Dit plan laat zien wat er is afgesproken over de
bejegening en behandeling van de jongere en wat het na te streven perspectief voor de jongere
inhoudt.
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Iets anders is het MDFT-behandelplan. Daarin staan de behandeldoelen en -stappen die de
MDFT-therapeut overeenkomt met de jongere en diens ouders, in het verlengde van het
hulpverleningsplan.


Bemoeizorg
Ook wel aangeduid als casemanagement, maar dat woord heeft in Nederland meerdere
betekenissen. Bemoeizorg is het leggen van relaties met systemen rond de jongere om ontstane
obstakels op te ruimen, probleembesef en bereidheid tot zoeken van hulp aan te wakkeren [5],
en om te komen tot arrangementen die bijdragen aan de maatschappelijke re-integratie van de
jongere.



MDFT Academie is de hoofdlicentiehouder van MDFT in Europa. Zij biedt opleidingen in MDFT
aan die leiden tot certificatie van therapeuten op niveau A en later B; idem voor supervisors.
Daarnaast verzorgt MDFT Academie korte cursussen voor andere beroepskrachten en voor
ouders.

Waar ‘hij’ staat hieronder, graag ook lezen: ‘zij’. Waar ‘ouders’ staat is ook bedoeld ‘ouder’. Het kan
ook gaan om een ‘ouderfiguur’ (zoals voogd, peet-, stief- of grootouder).
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2 MDFT
MDFT is ontwikkeld door CTRADA: Center for Treatment on Adolescent Drug Abuse, verbonden aan
de University of Miami.
Dit behandelprogramma is in Nederland goedgekeurd door de Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie en is opgenomen in de database van effectieve interventies van het NJI
(Nederlands Jeugdinstituut).
2.1 Doel en achtergrond
MDFT biedt behandeling en daaraan gekoppeld bemoeizorg. Doelgroep zijn adolescenten met
(meestal) meervoudig probleemgedrag, waaronder het verzuimen van verplichtingen (school, werk),
weglopen, delinquentie en het overvloedig consumeren van alcohol en drugs.
Inzet van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag afneemt of stopt
en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt.
Het gezin wordt in MDFT gezien als potentieel beschermend tegen onstaan en terugkeer van
probleemgedrag. Het gezin is een leeromgeving voor de jongere en zijn ouders om cognitief maar
vooral ook affectief (emoties) te leren tot ander gedrag te komen. Bij versterking van die
leeromgeving gaat het om drie beïnvloedbare zaken:


Allereerst het verhelpen van tekortschietende opvoedvaardigheden van de ouders, vooral het
onvoldoende monitoren van hun kind (gebrekkig gezag en onvoldoende stellen en bewaken van
huisregels door de ouders) en het te weinig steunen van, en belangstelling tonen voor de jongere



Ten tweede verbetering van de opvoedstijl. Een te autoritaire of toegeeflijke stijl vergroot de
kans dat de jongere probleemgedrag vertoont of opnieuw gaat vertonen. Gepaster is een stijl die
gezaghebbend is, maar tegelijk ondersteunend en meelevend.



Ten derde verbetering van de communicatie in het gezin. Voorafgaand aan de behandeling
overladen ouders en jongere elkaar met verwijten en kritiek, zonder goed naar elkaar te
luisteren. Zij wijzen elkaar af. Dit kan over en weer uitmonden in vijandigheid, laag zelfbeeld en
vluchten in probleemgedrag van diverse aard. De gezinsleden houden elkaar gevangen in een
neerwaartse spiraal. Houding en uitingen van de ouders raken het kind en het gedrag van het
kind raakt de ouders.

2.2 Effect van MDFT
MDFT vermindert probleemgedrag (met betrekking tot school en werk en in het gezin; criminaliteit;
nemen van alcohol en drugs) en verlaagt de kans op terugval tot dergelijk gedrag.
Dit verloopt langs drie lijnen. In de eerste plaats: direct aangrijpen op het probleemgedrag. Ten
tweede het indirect daarop aangrijpen via verbetering van het gezinsklimaat. En tot slot het
afzwakken van condities voor terugval, door de jongere te helpen bij het creëren van betere
omstandigheden: school, werk, vriendenkring, vrijetijdsbesteding.
Voor onderzoek op dit gebied, zie www.mdft.nl.
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2.3 Typering van MDFT
MDFT wordt uitgevoerd door gecertificeerde therapeuten, die samenwerken in MDFT-teams onder
leiding van een gecertificeerde supervisor.
Bij ambulante MDFT is de therapeut voor het gezin het aanspreekpunt voor alle behandelkwesties.
De behandeling wordt bij voorkeur niet overgedragen van de ene op de andere hulpverlener of met
velen vaag gedeeld. Déze therapeut hoort bij dít gezin.
Bij volledig ambulante uitvoering duurt MDFT in doorsnee 6 maanden. Per week worden er dan twee
tot drie sessies gehouden, in duur variërend van 30 tot 90 minuten. Sessies kunnen op elkaar
aansluiten.
Er zijn vier soorten sessies: met de jongere, of met de ouders alleen, met hen samen, of met derden
erbij, zoals gezinsvoogden, instellingswerkers, leraren of leeftijdgenoten.
MDFT verloopt in drie fases: (1) leggen van een basis met jongere en ouders, (2) werken aan
verandering, en (3) bestendiging van bereikte veranderingen.
Fase 1. Fase 1 duurt ongeveer een maand en heeft vier doelen:
1

Motiveren: jongere en ouders ervan overtuigen om MDFT te accepteren en met de therapeut in
zee te gaan

De meeste jongeren die voor MDFT in aanmerking komen, zullen in het begin weinig motivatie tonen
om aan de therapie mee te doen. Hun ouders meestal ook niet. Het gezin heeft vaak al de nodige
behandelpogingen achter de rug, is sceptisch of wantrouwt de hulpverlening.
Onderdeel van het proces van motiveren is de methodiek van motiverende gespreksvoering. Maar
MDFT gaat verder. Veel jongeren voelen zich te weinig verbonden met het gezin en veel ouders
hebben hun handen van hun kind afgetrokken. MDFT biedt daarvoor herstelinterventies. Adolescent
weer bij het gezin betrekken: adolescentverbindende interventies. Ouders weer betrekken:
ouderschapherstel. De therapeut toont voorts betrokkenheid: hij belt geregeld op, gaat bij het gezin
langs, regelt dingen waar de jongere mee zit. Ook dit werkt motiverend.
2

Ontwikkelen en sluiten van therapeutische allianties. Enerzijds tussen therapeut en jongere.
Anderzijds tussen therapeut en ouders.

3

Een gedetailleerde indruk krijgen (assessment) van de aard van de problematiek, van de
belangrijkste risico- en beschermende factoren, van de aanwezigheid van essentiële
vaardigheden (waar ligt de kracht en waar schort het aan), en van oplossingsrichtingen en
mogelijke behandeldoelen. Dit alles wordt vastgelegd in de zogenoemde casusanalyse.

4

Planvorming. Fase 1 wordt afgesloten met het opstellen van een gezamenlijk gedragen
behandelplan, dat de prioriteiten aangeeft voor Fase 2 en aansluit bij de casusanalyse.

Fase 2. Doel hiervan is te komen tot vooruitgang op de in het behandelplan benoemde onderwerpen.
Per thema helpt de therapeut de jongere en de ouders om, samen en ieder voor zich, de gestelde
behandeldoelen te realiseren.
Hij inventariseert wat daarbij de sterke punten zijn en bekrachtigt die. Ook let hij op hindernissen en
gaat na wie of wat kan helpen om de bewuste barrières te slechten.
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Stappen worden vertaald in concrete acties met oefeningen en deadlines. Ze worden per sessie
vastgelegd op planningformulieren.
Fase 2 staat voor ‘werken aan verandering’.
Tot de thema’s horen altijd:
- Vermindering van probleemgedrag (onder meer overmatig middelengebruik en delinquentie) en
preventie van terugval
- Verbetering van de situatie in het gezin op de punten: opvoedvaardigheden, opvoedstijl en
interne communicatie.
- Daarnaast bevat het behandelplan meestal doelen voor andere sociale systemen die voor een
jongere belangrijk zijn, zoals betere relatie met school (preventie van en toezicht op spijbelen,
aangepaste schoolarrangementen; het tot stand brengen van overleg tussen ouders en school)
en idem met werk; en een zinvoller invulling van vrijetijdsbesteding. Ook wordt gelet op de rol
van leeftijdgenoten/vrienden, van wie sommigen bij sessies betrokken kunnen worden.
Fase 3. Bedoeling van deze fase is om de therapie niet abrupt, maar met een agenda en met uitzicht
op een zekere continuïteit te laten eindigen. De therapeut bespreekt met de jongere en de ouders
wat er is bereikt en wat er voor hen nog te doen valt. Er wordt een agenda met actiepunten
opgesteld waar jongere en ouders zelf aan moeten werken. De therapeut wijst op of verwijst naar
bronnen voor aanvullende steun.
Eindproduct van deze fase is een terugvalpreventieplan. Dit plan geeft aan waarmee jongere en
ouders zelf doorgaan en wat ze moeten doen om terugval te vermijden.
2.4 Theorie en literatuur
De theoretische onderbouwing van MDFT staat beschreven in MDFT – Theoretische handleiding,
opgesteld voor de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en verkrijgbaar bij MDFT
Academie.
Dit document beschrijft de topzeven van de risicofactoren voor terugval tot probleemgedrag.
1
2
3
4
5
6
7

Verslavingsproblemen
Gezinsklimaat dat te wensen overlaat
Internaliserende psychopathologie
Gedragsstoornis
Gebrek aan zinvolle (vrije)tijdsbesteding
Omgang met delictplegende leeftijdgenoten
Onvoldoende scholing of hechting aan school.

Beschermende factoren vormen het spiegelbeeld.
MDFT onderscheidt vier domeinen in het leven van een jongere die voor ambulante behandeling
relevant zijn: de jongere zelf, de ouders, het gezin (jongere plus ouders), en systemen buiten het
gezin zoals vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding.
Bij jongeren in residentieel verblijf is er nog een systeem, een vijfde domein: de instelling zelf,
waaronder begrepen andere jongeren, de leefgroep, andere beroepskrachten dan de MDFTtherapeut ( groepswerkers en docenten, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers,
trajectbegeleiders, andere therapeuten).
De Theoretische handleiding gaat ook in op de werkzame ingrediënten van MDFT. Daartoe horen:
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De nadruk op het gezin in MDFT. Een behandeling wint aan kracht als niet alleen de jongere in
de behandeling wordt betrokken, maar ook het gezin/de ouder(s).



De nadruk op de jongere als eigen persoon. De behandeling moet meer zijn dan louter
gezinstherapie. Er is afzonderlijke aandacht voor de jongere als individu nodig. Er worden ook
sessies gehouden met de jongere alleen.



De behandeling moet zich niet beperken tot één probleem (bijvoorbeeld agressie) als de jongere
er meerdere heeft, wat meestal zo is. Het effect van behandeling wordt groter als niet alleen het
ongewenste gedrag maar tegelijk ook verslavingsproblemen worden aangepakt en het
gezinsklimaat wordt verbeterd (multidimensioneel werken).



De therapeut moet voor jongere en gezin ruim bereikbaar zijn en voor behandelingskwesties de
spin in het web.



Behandeling wordt effectiever zodra er ook bemoeizorg ( zoals contacten met school, werk,
vriendenkring, clubs, autoriteiten) aan gekoppeld is.



De zorg moet continu zijn. Niet behandeling X in de instelling (vaag gecombineerd met andere
programma’s) en daarna programma Y of helemaal niets als de jongere naar de eigen omgeving
is teruggekeerd. Het ideaal is dat MDFT doorloopt van residentieel naar ambulant, van binnen
naar buiten, het liefst met dezelfde therapeut.

2.5 Argumenten ten gunste van MDFT
Oog voor alle problematiek


Veel behandelingen voor jongeren hebben aanvankelijk enig resultaat. Maar meestal is het effect
vluchtig. Dit komt vooral doordat de behandelaar slechts naar één facet van het leven van de
jongere kijkt en zich op één gedraging concentreert. Om het effect van een behandeling te laten
beklijven, moeten alle belangrijke probleemgedragingen van de jongere worden aangepakt.



MDFT is niet het enige behandelprogramma met deze ‘integrale’ insteek. Maar MDFT heeft veel
te bieden voor jongeren met meervoudige problematiek waarvan verslavingsproblematiek deel
uitmaakt.
Verslavingsproblematiek versterkt ander ongewenst gedrag. Succes op het ene front is niet goed
mogelijk zonder succes op het andere.
De meerderheid van jongeren in de residentiële jeugdzorg drinkt of blowt veel of kampt met
gebruik van andere drugs [3, 4].

De jongere als eigen partij


MDFT is een systeemgerichte therapie. Bij jongeren werken dit soort therapieën beter dan
andere behandelingen, zeker bij complexe of meervoudige problematiek.
Een belangrijk verschil tussen de diverse systeemgerichte therapieën is het al dan niet accepteren van de jongere als een eigen partij in de behandeling.
Zo ziet MST vooral de ouders als bepalend om de jongere te bewegen zijn gedrag te veranderen.
In de sessies ligt de nadruk meestal op werken met de ouders; wel doet de jongere soms aan de
sessies met de ouders mee. FFT richt zich vooral op ouders en jongere samen.
Ook MDFT ziet de ouders als van groot belang om veranderingen bij de jongere te bereiken en
ook MDFT vindt sessies met het gezin (jongere en ouders samen, soms ook met andere
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familieleden) belangrijk. Maar MDFT wil meer. De adolescent is een eigen persoon, met eigen
opvattingen en doelen. De jongere verbetert zijn of haar gedrag niet alleen via de invloed van de
ouders, maar ook uit eigen kracht, te mobiliseren door de therapeut.
MDFT kent daarom niet alleen sessies met de ouders en met het gezin, maar evenzeer ook met
de jongere zonder iemand anders erbij.
Die sessies met de jongere hebben een eigen therapeutische waarde. De jongere moet bepaalde
zaken afleren en andere aanleren. Deze sessies dienen daarnaast als voorbereiding op de sessies
met het gezin.
MDFT kweekt behandelmotivatie


Motivatie moet gewonnen worden. MDFT weet meer dan 80 procent van de gezinnen in de
behandeling te betrekken en daarin vast te houden. Dit is een hoge score.



MDFT presteert goed in het opwekken van behandelmotivatie doordat de therapeut meteen aan
de slag gaat, zich betrokken toont ook buiten kantooruren, outreachend werkt, en naar snel
succes streeft op punten die de gezinsleden dwarszitten.



Ook andere systeemgerichte therapieën hameren op behandelmotivatie, maar MDFT is het enige
erkende programma waarin ook de jongere zelf intensief wordt aangesproken en gemotiveerd.

MDFT kan starten ook als de jongere en de ouders nog niet op één lijn zitten


In systeemgerichte therapieën waarin de ouders centraal staan kan de behandeling pas beginnen
als de ouders volop mee willen werken.
Bij MDFT moeten de ouders meewerken, maar er is enig respijt mogelijk. De therapeut kan
starten met afzonderlijke sessies met de jongere en afzonderlijke sessies met de ouders. Daarin
bereidt de therapeut de gezinsleden voor op het moment dat ze later ook aan gezamenlijke
sessies moeten meedoen. Dit lukt meestal.

Flexibiliteit


MDFT werkt met een protocol dat flexibiliteit (aanpassing aan lokale omstandigheden) toelaat,
binnen grenzen (getrouwheid aan de essentie van MDFT).

Niet commercieel


Die flexibiliteit is mogelijk doordat MDFT niet commercieel is. Er loert geen bedrijf op de
achtergrond dat zich verzet tegen aanpassingen van het behandelprogramma uit angst om
controle of inkomsten te verliezen.
Instellingen die een team hebben van in MDFT gecertificeerde hulpverleners krijgen een licentie
om MDFT uit te voeren. Zij hoeven voor de licentie niet te betalen, maar moeten wel de kwaliteit
van het programma bewaken.
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3 Uitgangspunten voor residentiële toepassing van MDFT
De algemene uitgangspunten van MDFT hebben ook betrekking op residentiële toepassing en
worden hier niet herhaald. Maar bij residentiële toepassing vragen bepaalde zaken om bijzondere
aandacht:


De instelling rekent het tot haar missie om systeemgericht te werken.



Resocialisatie begint vanaf dag 1 van plaatsing van de jongere. Meteen aanpakken; niet
uitstellen.



Ook het gezinsperspectief telt vanaf dag 1.
Concreet: Dit betekent dat ouders zo snel mogelijk worden betrokken bij het verblijf en bij de
behandeling. Ze hebben recht op zoveel mogelijk informatie over hun kind, niet alleen op de
meer formele momenten zoals bij bespreking van het hulpverleningsplan. Een algemeen punt,
ook hier geldend: ouders krijgen niet de schuld. Zij worden in MDFT niet gezien als deel van het
probleem, maar als deel van de oplossing.



De MDFT-therapeut is zich bewust van, en is in staat te werken met de processen die spelen in
het zogenoemde vijfde domein.
Concreet: Bij residentiële toepassing is er een extra (vijfde) sociaal domein waar de therapeut
mee te maken heeft: de instelling zelf. De MDFT-therapeut moet in houding en acties laten zien
dat hij zich van dit domein bewust is en ermee kan omgaan.



Verlof is nodig om MDFT goed te kunnen uitvoeren. Als de jongere met verlof gaat, kan de MDFTtherapeut intensiever werken met het gezin. Verlof biedt oefenmomenten voor de verbeterde
gezinsinteracties (onderlinge communicatie) tussen ouder(s) en jongere, en voor het trainen van
opvoedvaardigheden. Ook helpt het verlof om de jongere voor te bereiden op zijn terugkeer naar
eigen omgeving.



Terugval of een misstap tijdens verlof wordt in eerste instantie gezien als horend tot het proces
van behandeling en resocialisatie.
De therapeut weet dat terugval tijdens behandeling eerder regel dan uitzondering is. Hij ziet zo’n
uitglijder in eerste instantie als aanknopingspunt voor nadere therapeutische actie. De instelling
respecteert deze zienswijze, zolang zij niet strijdig is met verplichtingen die de instelling zijn
opgelegd.
Concreet: De instelling legt haar verlofbeleid in duidelijke instructies vast. Voordat verlof wordt
toegekend wordt er eerst een risicotaxatie gedaan, waarbij de MDFT-therapeut adviseert. Dit
leidt tot een plan voor deze jongere, soms genoemd: risicomanagementplan. Terugval moet
gezamenlijk beoordeeld worden door de MDFT-therapeut en de instelling, met het belang van
goede resocialisatie als uitgangspunt.



MDFT zorgt ervoor dat de verbetering van het gedrag van de jongere die residentieel wordt
bereikt, thuis in stand blijft. De therapeut doet dit door het gezin te betrekken bij de
ondersteuning van de jongere.
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Aansluitend bij het vorige punt: de therapeut coacht het gezin en bemiddelt om voor de jongere
een prosociale omgeving te creëren ten behoeve van behoud van gedragsverandering en van
voorkoming van terugval. Aangrijpingspunten zijn hier school, werk, vrienden,
vrijetijdsbesteding.



MDFT bevordert dat het traject dat de jongere moet doorlopen, voor iedereen duidelijk is,
onderverdeeld in periodes met elk concrete doelen en plannen voor jongere en gezin.
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Voorbereiding op het residentieel kunnen uitvoeren van MDFT
4 Werkgroep
Men kan MDFT niet zomaar in een instelling ‘droppen’. Er is voorbereiding nodig om het programma
goed te kunnen opzetten. Systeemgericht werken, en dus MDFT, moet gesteund worden vanuit de
‘lijn’ van de organisatie, van hoog tot laag.
De instelling moet vanaf begin af aan uitstralen dat zij de ouders bij de behandeling wil betrekken en
dat zij voorstander is van een systeemgerichte werkwijze.
4.1 Voorbereidingsgroep
Begin met het instellen van een multidisciplinaire werkgroep ter voorbereiding en later ter
begeleiding van de invoering van MDFT. De stappen van de invoering kunnen in afzonderlijke
plannen worden opgeschreven, of hoofdstukken vormen in één document: het plan van aanpak.
Directie of management van de instelling (de ‘lijn’) moet in de werkgroep vertegenwoordigd zijn, het
liefst in de persoon van de voorzitter. Dit biedt de meeste kans op het organiseren van steun die
nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden.
De werkgroep brengt advies uit aan de directie/Raad van Bestuur.
4.2 Quick scan
Voordat de werkgroep een plan van aapak opstelt (§ 4.3), doet zij er goed aan eerst een zogenoemde
quick scan (snelle verkenning) uit te voeren van wat de instelling al doet aan systeemgericht werk. In
hoeverre worden gezinnen al betrokken bij interventies?
4.3 Plan van aanpak
Dit plan begint met de doelstelling (missie, ambitie). Citeer – uit het visiedocument van de instelling
– het beleid van de instelling waaruit de keus voor MDFT voortvloeit. Als dit niet op papier staat,
formuleer de bedoelde missie dan alsnog.
De doelstelling moet krachtig en koersbepalend zijn, bijvoorbeeld: “De instelling wil systeemgericht,
waaronder gezinsgericht, werken, en biedt behandelprogramma’s die hierbij aansluiten”.
Het plan moet in ieder geval omvatten:
-

-

Deskundigheidsbevordering (zie hoofdstuk 5)
Vereisten voor MDFT en MDFT-teams (hoofdstuk 6)
Communicatieprotocol (hoofdstuk 7)
Een duidelijke route, met stellen van indicaties en contra-indicaties, in de instelling voor
aanmelding van jongeren en voor toewijzing van een jongere aan een behandelprogramma, zoals
MDFT (hoofdstukken 8 - 9)
Toedeling van taken: wie van de medewerkers van de instelling doet dit en wie doet dat
(bijvoorbeeld diagnostiek)?
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-

De uitvoering van systeembehandeling: kijk of het mogelijk is dat de instelling zelf MDFTtherapeuten in dienst neemt. Liefst meer dan een; anders is het programma te kwetsbaar.
Beleid voor het in kaart brengen (monitoren) van processen en uitkomsten van MDFT (hoofdstuk
10)
Een schets van de relatie tussen MDFT en andere interventieprogramma’s van de instelling
(hoofdstuk 11)
Uitgangspunten van het verlofbeleid (hoofdstuk 14)
Samenwerking met ketenpartners bij plaatsing, tussendoor, en na ontslag van de jongere uit de
instelling. Als de ambulante vervolgzorg niet door de MDFT-therapeut van de residentiële
instelling kan worden verzorgd, regel dan samenwerking met een ambulant opererende
zorgaanbieder van MDFT, zodat de overgang van gesloten verblijf naar buiten vloeiend is.

Het plan van aanpak moet concreet zijn en realistisch, met oog voor de zwakheden en de sterke
kanten van de instelling. Acties moeten meetbaar zijn en worden vastgelegd in een tijdsplan. Het
plan moet ook een financiële paragraaf bevatten.
4.4 Uitvoering
De werkgroep adviseert aan directie/management. Bij groen licht blijft de werkgroep actief, ditmaal
om de aanbevolen acties te helpen uitvoeren. De aanwezigheid van een lijnfunctionaris in de groep is
gewenst, want verleent gezag.
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5 Deskundigheidsbevordering
De rapportage van de werkgroep (zie vorig hoofdstuk) moet tonen hoe het in de instelling staat met
de deskundigheid van haar medewerkers in systeemgericht werken.
Het gaat hierbij niet alleen om de therapeuten die in MDFT moeten worden opgeleid. Het besef van
het nut van systeemgericht werken moet instellingsbreed gedragen worden. Welke deskundigheidsbevordering is daarvoor nodig? Wie – welke functionarissen in de instelling – moeten meer
leren over systeemgericht denken en werken? Welke deskundigheidsbevordering is geboden voor
welke groep van beroepsbeoefenaren? Dit moet leiden tot een deelplan voor deskundigheidsbevordering.
Beroepsbeoefenaren buiten het MDFT-team hebben misschien enig inzicht in systeemgericht denken
en werken. Maar meestal schieten hun kennis en vaardigheden op dit gebied tekort. Die achterstand
moet worden weggewerkt, omdat anders de MDFT-therapeut in de praktijk stuit op onbegrip en
gebrek aan medewerking.
MDFT Academie biedt in overleg cursussen van een tot vier dagen aan voor bedoelde aanvullende
scholing van (medewerkers van) plaatsende instanties en van collega’s in de desbetreffende
instelling.
5.1 Cursussen voor medewerkers van de instelling
De keuze voor systeemgericht werken moet brede steun hebben.
Als medewerkers onvoldoende getraind zijn in deze aanpak, is er nascholing nodig. Twee benaderingen zijn denkbaar: (1) iedereen trainen via cursussen als verzorgd door MDFT Academie, of (2)
bepaalde sleutelpersonen trainen en via hen anderen op niveau brengen (train-the-trainersmodel).
Scholing is gewenst voor in ieder geval deze groepen (overleg hierover met MDFT Academie):
-

Stafleden en teamleiders (bijvoorbeeld 1 dag voor staf; een tweede dag voor staf en teamleiders
samen)
Groepsleiding (1 dag, met jaarlijks een nieuwe dag)
Trajectbegeleiders (2 dagen cursus)

De bewuste cursussen kunnen op maat worden aangeboden: op de werkplek zelf en toegespitst op
de eigen instelling.
Doelen van deze cursussen zijn:
-

Bewust maken van de invloed die het gezin en andere systemen hebben op het gedrag van een
jongere
Inzicht bieden in beschermende factoren in die systemen waarbij therapeutisch kan worden
aangehaakt
Praktische manieren aanreiken om rekening te houden met wat er speelt in het gezin en in
andere systemen
Inleiding in interventies om bij jongere en ouders motivatie op te wekken om verwijzing,
behandeling of begeleiding te accepteren
23

-

Inleiding in vaardigheden om met enerzijds de jongere en anderzijds de ouders allianties aan te
gaan
Methoden om met ouders in lastige situaties om te gaan, zoals wanneer ouders verwijten, klagen
of ontkennen
De cursisten vertrouwd maken met de criteria voor verwijzing naar systeemtherapie.

Een dergelijke cursus moet praktisch zijn, en theoretische uitleg combineren met demonstratie (leren
dankzij voordoen door de cursusleiders of via beeld) en het zelf oefenen van interventies.
Dit soort cursussen blijkt in een behoefte te voldoen en goed gewaardeerd te worden (gemiddelde
rapportcijfer: 8), vooral ook wegens de sterke oriëntatie op de praktijk.
Als een instelling besluit om het zonder dergelijke cursussen te doen, zal zij de kennisoverdracht zelf
moeten organiseren. Dit moet duidelijk in het plan van aanpak worden uitgeschreven.
5.2 Cursus voor beroepskrachten buiten de instelling
Residentiële jeugdzorginstellingen kunnen niet voor andere instanties bepalen hoe zij de
deskundigheid van hun medewerkers bevorderen. Wel kan en moet de instelling met ketenpartners
communiceren over de wens om systeemgericht te werken en over de eigen plannen tot
deskundigheidsbevordering op dit gebied.
Het cursusaanbod van MDFT Academie staat ook open voor medewerkers van bijvoorbeeld de Raad
voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, gemeentelijke jeugd- en resocialisatievoorzieningen
en (speciaal) onderwijs.
Voordeel om ook medewerkers van ketenpartners bij het volgen van cursussen te betrekken, is dat
dan gezamenlijk een impuls gegeven kan worden aan systeemgericht werken en dat er geen slepend
overleg nodig is om elkaar steeds maar weer te overtuigen.

24

6 Nodig voor MDFT
Om MDFT residentieel te kunnen uitvoeren geldt in essentie hetzelfde als bij toepassing ambulant.
6.1 Instelling


De instelling moet het werken van therapeuten in teamverband mogelijk maken.



De instelling heeft apparatuur om sessies op video-dvd of laptop/geheugenkaart op te nemen,
zodat ze op kwaliteit van uitvoering van MDFT kunnen worden beoordeeld.



De urine van de jongere moet gecontroleerd kunnen worden op gebruik van alcohol en drugs.
(Bij alcohol: ook blaastest mogelijk.)



De therapeuten hebben een mobiele telefoon, want ze moeten goed bereikbaar zijn.



De instelling beschikt ook over andere behandel- en hulpdisciplines of heeft goede contacten
met deskundigen extern.



Een MDFT-therapeut moet zonder veel moeite een deskundige kunnen consulteren over een
bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de huisarts (vooraf bij start plaatsing al bespreken met
jongere/ouders), kinder- en jeugdpsychiater of een GZ-psycholoog. Dit moet ook in de ambulante
vervolgfase gegarandeerd blijven.



De instelling heeft kantoorruimte voor het MDFT-team beschikbaar en gespreksruimtes voor het
houden van sessies. De instelling heeft faciliteiten voor het monitoren van de intensiteit, het
verloop en de uitkomst van behandeling.



Zorg voor eigen folder/brochure/informatiematerialen over MDFT.

6.2 Het MDFT-team


Een MDFT-team bestaat uit 3 tot 6 in MDFT gecertificeerde therapeuten.
Daarbij is inbegrepen een supervisor. De supervisor coacht de therapeuten in het team en werkt
ook als MDFT-therapeut: hij doet steeds minstens 1 casus zelf om voeling te houden met de
praktijk.



De therapeuten hebben minstens 20 uur per week om MDFT uit te voeren.



Tijdens de opleiding moet de beoogde supervisor voor minstens 0,5 fte (fulltime equivalent) voor
MDFT beschikbaar zijn. Na certificatie kan de inzet iets omlaag; het minimum is dan 0,4 fte. De
supervisor moet zich kunnen concentreren op MDFT. Dit lukt niet goed als hij ook grote
verantwoordelijkheid draagt voor andere behandelprogramma’s.



Gewenst is dat het team een therapieassistent (of secretaresse) heeft, of een beroep kan doen
op een trajectbegeleider. Het moet iemand zijn die het team helpt bij bemoeizorg, het bellen en
bezoeken van instanties, en mogelijk ook bij het verzamelen en vastleggen van gegevens.



Bij voorkeur werkt een team op en vanuit één locatie. Als de leden van het team uit verschillende
organisaties stammen, moeten zij elkaar geregeld zien en spreken.
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Wij gaan er hier van uit dat de instelling over minstens één eigen MDFT-team beschikt, maar strikt
nodig is dit niet. Een instelling kan MDFT-therapeuten van een extern team inhuren voor werk
binnen de instelling; dat externe team moet dan aan dezelfde eisen voldoen en dezelfde faciliteiten
krijgen als een intern team.
6.3 Functievereisten voor leden van een MDFT-team
MDFT Academie leidt kandidaten op voor de functies van MDFT-therapeut en -supervisor. Dit wordt
vastgelegd in een standaardcontract. De opleiding duurt 1 jaar (niveau A) en nog eens 2 jaar voor het
bereiken van certificatieniveau B.
Wie kan er MDFT-therapeut worden?


In aanmerking komen hulpverleners met adequate vooropleiding op HBO- of universitair niveau
die minstens 3 jaar ervaring hebben als therapeut bij (ook) adolescenten. De kandidaat moet
vertrouwd zijn met gezinstherapeutische benaderingen en enkele leden van het MDFT-team
moeten ruime ervaring hebben met de residentiële jeugdzorg.



Een MDFT-therapeut moet goed met zowel de jongere, de ouders als derden (zoals interne
collega’s) kunnen communiceren.
Hij moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en ervan uitgaan dat een goede therapeut nooit
is uitgeleerd.



MDFT-therapeuten zijn pragmatisch en veroordelen niet.



Ze weten van wanten en zijn bereid ook buiten kantoor en zo nodig buiten kantoortijd te werken.



Ze kunnen goed in teamverband opereren en zien supervisie en begeleiding als vanzelfsprekend.

Bij residentieel geplaatste jongeren moet de MDFT-therapeut rekening houden met het ‘vijfde
domein’, namelijk de instelling, waarbij inbegrepen de groepsmedewerkers: de beroepskrachten die
de jongere begeleiden in en rond de leefgroep waarvan hij deel uitmaakt (hoofdstuk 14). Eén van die
medewerkers fungeert als mentor van de jongere.
Een optie om te vermijden dat de klokken van de MDFT-therapeut en de mentor ongelijk lopen, is
om een mentor op te leiden tot MDFT-therapeut. Die persoon is dan betrokken bij zowel het MDFTteam als de leefgroep. Voorwaarde voor deze constructie is dat de mentor al een achtergrond als
therapeut heeft.
Wie kan er MDFT-supervisor worden?
Voor de supervisor geldt hetzelfde als voor een therapeut. Daar komt bij dat de kandidaat gezag
uitstraalt en genoeg managementvaardigheden heeft om het team goed te laten draaien en de
therapeuten individueel en als groep te begeleiden.
De MDFT-supervisor moet, net als de therapeut, goed bekend zijn met de organisatie van de
instelling en met de interne werkprocessen.
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7 Overleg en communicatie rond MDFT
De werkgroep registreert bestaande werkprocessen. Zo moet zij in beeld brengen wie in de praktijk
met wie waarover overlegt en wanneer en hoe. Hoe kan MDFT in dit communicatieverkeer worden
ingepast?
Het mag niet zo zijn dat de MDFT-therapeut in de instelling alleen maar sessies uitvoert en verder
niet betrokken is bij gedachtevorming. Daardoor zou hij in een geïsoleerde positie terechtkomen.
7.1 Communicatieprotocol


Instellingen gebruiken verschillende vormen van overleg of geven er verschillende namen aan. Er
zijn bij die besprekingen diverse actoren betrokken. Als de communicatie (intern en met partijen
en personen extern) ongestructureerd verloopt, zal men vergeten elkaar afdoende te informeren
en bij overleg te betrekken. Goede communicatie is essentieel voor goede zorg.



Daarom is het nodig dat de instelling intern afspraken maakt over onderlinge communicatie en
het elkaar informeren, en over besluitvorming. Dit kan worden vastgelegd in een communicatieprotocol, of op andere manier. Dit geldt algemeen, maar zeker bij invoering van MDFT. In het
protocol staat wie waarom welk overleg bijeenroept en met welke deelnemers. Er staat ook in
wie op welke verzendlijst staat. En wie er toegang heeft tot al dan niet digitale vergader- en
klinische dossiers, of juist niet.



De communicatieafspraken moeten garanderen dat de MDFT-therapeut steeds over zijn cases
geïnformeerd is. Want de MDFT-therapeut is voor de behandeling van zijn casus de spin in het
web. Daarom moet hij zoveel mogelijk aanwezig zijn op vergaderingen waar zijn casus wordt
besproken. Ook moet hij kopie krijgen van relevante mail die over zijn casus gaat.



Communicatiebeleid houdt ook in het opnemen van informatie in brieven die aan de ouders of
andere betrokkenen worden gestuurd en het gereed hebben van brochures voor plaatsende
instanties, jongeren en ouders over in dit geval MDFT.

7.2 Verschillende vormen van overleg en planvorming
Na aanvang van de plaatsing van de jongere moet de MDFT-therapeut snel op het toneel
verschijnen. De werkgroep bepaalt bij welke besprekingen de therapeut betrokken hoort te zijn via
het aanleveren van teksten en/of door daadwerkelijk aanwezig te zijn.
De opsomming hieronder is niet uitputtend. De belangrijkste vormen van overleg en beraad in en
rond de instelling zijn:
Kennismakingsgesprek; Startgesprek; Gezinsscreening
Bedoeld is een overleg met ouders en de plaatsende instantie om met elkaar kennis te maken en de
instelling en procedures (bv. bezoek, bellen, verlof) uit te leggen. Ook kunnen er, afhankelijk van de
gezinsscreening (zie § 10.2), eerste afspraken gemaakt worden voor vervolgoverleg en mogelijk al
voor eerste sessies: het overleg kan dus ook een startgesprek zijn. Belangrijk is om de ouders zo snel
mogelijk te vragen naar hun beleving van de situatie en om hen erkenning te geven voor hun inzet al
die jaren.
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Aanwezig
Deelnemers aan bedoeld overleg zijn de gedragswetenschapper, vertegenwoordiger onderwijs,
mentor, jongere en ouders en de plaatsende instantie (zeker als er gezinsscreening plaatsvindt).
Screening
Aan het gesprek wordt een gezinsscreening gekoppeld, waarover meer in hoofdstuk 10. Het is
mogelijk deze screening op een iets later moment te plannen.
Rapportage
Er wordt een verslag opgemaakt van de bevindingen van deze eerste bijeenkomst. De gezinsleden
worden schriftelijk geïnformeerd over de afspraken en de stappen die zullen volgen. Het verslag
bevat het ingevulde formulier voor de gezinsscreening, de (voorgestelde) keuze van het
behandelprogramma met de opvattingen van de gezinsleden daarover, en afspraken voor de eerste
vervolgstappen.
Bespreking van het hulpverleningsplan
Binnen 6 weken na plaatsing moet er voor de jongere een individueel hulpverleningsplan zijn
opgesteld, zoals bepaald in de Wet op de Jeugdzorg. Het moet met de jongere en ouders worden
doorgenomen; dit gebeurt tijdens de eerste geplande bespreking van het plan.
Eens per 3 tot 4 maanden worden er nieuwe besprekingen gehouden om het plan met de
gezinsleden te evalueren en zo nodig bij te stellen.
Zie verder hoofdstuk 12.
Aanwezig
Aan de hulpverleningsplanbesprekingen doen de gezinsleden, de MDFT-therapeut, de
gedragswetenschapper, een vertegenwoordiger van het onderwijs, de mentor en de plaatsende
instantie of andere vertegenwoordiger van ketenpartners mee.
Het daadwerkelijk bij besprekingen betrekken van de ouders is nog niet in alle instellingen gangbaar,
maar verdient sterke aanbeveling.
De MDFT-therapeut moet aanwezig zijn als de keuze op MDFT is gevallen. Is MDFT een optie waartoe
nog niet is besloten, dan is het niet verplicht maar wel wenselijk dat de MDFT-therapeut erbij is of
althans een schriftelijke inbreng levert.
Rapportage
De MDFT-therapeut moet zijn acties en bevindingen goed documenteren. Dit is standaard in MDFT,
maar extra van belang bij het grote aantal actoren en processen in de residentiële jeugdzorg. Zo
moeten de behandeldoelen in MDFT sporen met de doelen in het hulpverleningsplan en omgekeerd.
Het beleid van de gedragswetenschapper mag niet strijden met wat de therapeut beoogt, en
andersom.
De MDFT-therapeut schrijft een behandelplan voor MDFT. Dit kan uit privacyoverwegingen niet door
de instelling worden ingezien. Maar de instelling moet wel inzage krijgen in het verloop van de
behandeling. Daarom schrijft de MDFT-therapeut voor ieder hulpverleningsplan een eigen deel van
de rapportage. Daarbij komen in ieder geval dit aan bod:
-

De doelen van de MDFT-behandeling
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-

In algemene termen het verloop van de behandeling, zoals de samenwerking met gezin en
betrokken partijen en de motivatie van gezinsleden.

Het hulpverleningsplan bevat afspraken over wie werkt aan welke doelen en over de inzet van
interventies. Het is niet nodig tot in detail over praktische zaken te rapporteren.
Multidisciplinair Overleg (MDO)
In sommige instellingen vindt eens per veertien dagen een bespreking plaats tussen
gedragswetenschapper, onderwijs, teamleider en mentor/traject begeleider, en op indicatie andere
disciplines.
Aanwezigheid
De MDFT-therapeut moet er bij zijn als er cases van hem op de agenda staan. Dit geldt te meer als de
jongere zich voorbereidt op verlof of resocialisatie of als er kwesties ter sprake komen waarbij ook de
ouders of het gezin betrokken zijn.
De MDFT-therapeut kan zichzelf bij dit overleg uitnodigen, maar kan ook door de andere deelnemers
uitgenodigd worden.
Jongerenbesprekingen
Het team van de leefgroep van de jongere vergadert eens per twee weken, onder meer om de
jongeren te bespreken. Er vindt inbreng plaats vanuit het MDO en conclusies worden aan het MDO
teruggerapporteerd.
Aanwezigheid
Present zijn de gedragswetenschapper en groepsmedewerkers. De MDFT-therapeut hoeft er niet bij
te zijn, behalve als er behandeldoelen op de agenda staan die raken aan het MDFT-behandelplan.
Overdracht van residentieel naar ambulant
Aan dit overleg doen in ieder geval de MDFT-therapeut van de residentiële instelling mee en de
MDFT-therapeut (of plaatsvervanger) van de instantie die het ambulante deel van de behandeling
overneemt, indien van toepassing.
Verder moet de gedragswetenschapper aanwezig zijn en moet de (gezins)voogd worden uitgenodigd.
Het MDFT-team
Het team komt als regel eens per week een tot twee uur bijeen om te praten over het verloop van
MDFT bij de cases die in behandeling zijn. De supervisor zit voor.
Bijpraten van collega’s
De zojuist genoemde vormen van overleg bieden een kader voor het opstellen van officiële
rapportages.
Daarnaast horen de vele professionals die zich met de jongere bezighouden elkaar ook informeel te
informeren. Dit ‘bijpraten’ draagt bij aan wederzijds begrip voor elkaars inzet, en goede afstemming
van taken zonder dat betrokkenen langs elkaar heen werken. Bovendien vermindert verantwoord
bijpraten de noodzaak van almaar vergaderen.
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De MDFT-therapeut mag collega’s niet zomaar vertellen wat er in sessies is besproken, tenzij met
toestemming van de jongere en de ouders (§ 14.4). Maar dit sluit communicatie en samenwerking
niet uit. De MDFT-therapeut moet zeker met de gedragswetenschapper en de mentor een goede
verstandhouding hebben. Een voorbeeld:
T: een jongere van 17, was tijdens verlof verbaal agressief tegen zijn ouders. In het hulpverleningsplan
stond de afspraak dat de ouders gestimuleerd moesten worden om grenzen te stellen, zo nodig met steun
van de groepsmedewerkers. Maar ook was bepaald dat de MDFT-therapeut zou werken aan verbetering
van de relatie tussen jongere en ouders, onder meer door ‘pijn uit het verleden’ bespreekbaar te maken.
Toen T tijdens een bezoekuur zijn ouders bedreigde, kwam de therapeut naar een teamvergadering om het
beleid voor de toekomst te bepraten. Dergelijk gezamenlijk overleg creëert gezamenlijk draagvlak en
voorkomt dat medewerkers van de instelling elkaar in de wielen rijden. In dit geval werd besloten tot deze
opstelling: het dreigen moest stoppen, maar niet langs de weg van louter straffen van de jongere en
evenmin door de ouders te vragen een tijdje uit beeld te blijven.

Voor informatie-uitwisseling tussen collega’s zijn enkele aandachtspunten en regels van belang:


Afspraak in de instelling moet zijn dat de groepsmedewerkers de jongere na een sessie niet gaan
‘uithoren’.



Anderzijds is het goed wanneer therapeut en jongere samen aan het eind van de sessie kort
bespreken wat zinvol is om de groepsmedewerkers te melden bij terugkomst van de jongere in
de groep.



De MDFT-therapeut moet het verloop van MDFT ongeveer eens per drie weken bespreken met
de gedragswetenschapper en mentor.



De MDFT-therapeut moet laten weten dat er in de instelling of daarbuiten een sessie met de
jongere en/of ouders heeft plaatsgehad. Die mededeling met korte toelichting volstaat, behalve
als de sessie voor de jongere emotioneel is geweest en door kan werken in zijn gedrag in de
leefgroep.



Zowel MDFT-therapeut als de groepsmedewerkers dienen zich ervan bewust te zijn dat een
MDFT-sessie kan nawerken bij de jongere, vooral als er pijnlijke onderwerpen aan bod zijn
geweest. Dan moet de therapeut de mentor of dienstdoende groepsmedewerker even
waarschuwen, om te voorkomen dat groepsmedewerkers verkeerd op de jongere gaan reageren.



Belangrijke mededelingen kunnen genoteerd worden in het ‘contactjournaal’ dat in de digitale
map van iedere jongere zit. Als de MDFT-therapeut hierin iets schrijft over de jongere of diens
ouders, moet hij dit wel eerst met de betrokken gezinsleden bespreken.

Voorbeeld voor het overwegen van wel of niet terugkoppelen van informatie uit sessies:
J zit in een instelling voor jeugdzorgplus. Hij heeft gesproken met zijn moeder over de vriend die zij sinds
kort heeft. Moeder had een foto bij zich van die vriend. J reageert fel en afwijzend: “Wat een sukkel, wat
doe je met zo’n viezerik. En het gaat toch weer fout, je hebt nog nooit een vriend langer dan een jaar
gehad.” Moeder voelt zich afgewezen en valt stil, terwijl J zit te mokken. De therapeut geeft J allereerst
erkenning (een belangrijke interventie binnen MDFT): dat het moeilijk is dat het leven ‘buiten’ gewoon
doorgaat zonder jou en dat daar ook de partnerkeus van moeder bij hoort. Hij stimuleert de moeder om de
grens aan te geven tussen enerzijds ‘je kinderen betrekken bij keuzes’ en anderzijds als ‘volwassene recht
hebben op eigen keus’. De therapeut herbenoemt daarna de verwijtende reactie van J in termen van
onderliggende gevoelens van zorg. J maakt zich zorgen vanwege het verleden: moeder die zich in een
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nieuwe relatie stortte om dit met teleurstelling te bekopen. De kern van de felle reactie van J is zijn zorg om
zijn moeder en zijn machteloosheid dat hij haar niet kan beschermen.
J wordt rustiger in de loop van de sessie en biedt zijn moeder excuus aan.
De MDFT-therapeut overlegt vervolgens met de moeder en J of er punten uit dit gesprek bekend mogen
worden bij de mentor. Van belang is dat J binnenkort op verlof gaat en dan mogelijk de vriend van zijn
moeder zal zien. Therapeut en gezinsleden spreken af dat er verteld wordt dat het gesprek emotioneel is
geweest, maar dat J zelf kan aangeven of en wanneer hij er met zijn mentor over dit onderwerp wil praten.
De therapeut biedt J aan hem te helpen bij dit eventuele gesprek. J wil er vandaag niet meer over praten en
wil dat dit door de groepsmedewerkers wordt gerespecteerd.
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Aanmelding, toewijzing en voortgangsbewaking
8 Doelgroep
Wie komen er in de residentiële jeugdzorg in aanmerking voor MDFT?
Inclusie


De jongere is tussen 12 en 19 jaar oud bij plaatsing in de residentiële jeugdzorg.



Hij vertoonde gedragsproblematiek die tijdelijke uithuisplaatsing rechtvaardigt om behandeld te
kunnen worden: spijbelen, verzuim, ongehoorzaamheid, weglopen, agressie, (ander)
delictgedrag, en/of verslavingsproblemen (misbruik of afhankelijkheid van alcohol en/of drugs).



Hij heeft een of twee ouders of een ‘ouderfiguur’ (zoals voogd, peet-, stief- of grootouder) die
bereid en in staat zijn aan MDFT mee te doen. Jongere en minstens een van de ouders zijn de
Nederlandse taal machtig. Als dit zo uitkomt, kan er een tolk worden ingezet.



Comorbiditeit is geen beletsel. De jongere mag een psychische of gedragsstoornis hebben, zolang
dit niet leidt tot klinische opname of een speciaal traject (zie Exclusie).

Over de leeftijd van de jongere nog dit. Een jongere die dicht tegen zijn negentiende verjaardag aan
zit, kan toch na zijn verjaardag MDFT afmaken. De kalenderleeftijd zegt niet alles. Bepalend is of de
jongere nog een (te herstellen) band met zijn ouders/het gezin kan hebben.
Exclusie


Een psychische stoornis waarvoor speciale behandeling of een speciaal traject is geïndiceerd.
Zoals: actieve eetstoornis, psychose, suïcidaliteit.
PDD-NOS is niet per definitie uitgesloten: raadpleeg het MDFT-team.



De jongere volgt al een andere therapie die zich niet met MDFT laat combineren.



Een zodanig onveilige situatie thuis – lichamelijk of psychisch geweld –, dat de jongere of zijn
ouders in gevaar zijn.

Initiële mate van motivatie bij jongere en/of ouder(s) is geen selectiecriterium; bereidheid om mee
te doen is wel van belang. MDFT weet aanvankelijk ongemotiveerde jongeren en ouders vaak voor
de behandeling te interesseren.
Woonplaats
Als de ouders uit een andere regio komen, kan er toch besloten worden tot MDFT. De sessies met
ouders en gezin kunnen tijdens bezoek en verlof worden gepland. Wel moet bij aanvang van MDFT
duidelijk zijn wie MDFT voortzet als de jongere de instelling verlaat. Overdracht naar een MDFT-team
in de desbetreffende regio is mogelijk, mits goed voorbereid.
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Wonen thuis of zelfstandig
Doel van MDFT is de jongere weer in de maatschappij te laten integreren. Dit kan inhouden
terugkeer naar het ouderlijk huis, maar verplicht is dit niet. MDFT moet leiden tot herstel van
gezinsbetrekkingen. Dit kan ook als de jongere een eigen woonadres heeft of gaat krijgen.
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9 Aanmelding en toewijzing
9.1 Regie
Het regeerakkoord voorziet in verandering van de jeugdzorg. Wij gaan hier uit van de huidige
situatie:
De jongere staat onder toezicht van een (gezins)voogd of heeft een casemanager. Die plaatsende
instantie heeft de regie over de uitvoering van de indicatie die gesteld is. De indicatie vermeldt wat
de zorgaanbieder moet leveren in termen van behandeling en begeleiding. De gedragswetenschapper is, bij delegatie, wettelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling en adviseert over de
verder in te zetten zorg, in nauw overleg met(gezins)voogd of casemanager.
9.2 Toeleiding
Er moet in de instelling een klimaat ontstaan waarin de gedachte aan MDFT als vanzelfsprekend
opkomt. Dit vraagt om goed contact tussen de verschillende disciplines in en buiten de instelling, in
het bijzonder de gedragswetenschapper, Bureau Jeugdzorg en het MDFT-team. Over en weer moet
in dit contact worden geïnvesteerd.
De ideale gang van zaken laat zich schetsen in zeven stappen:


Stap 1: Afweging
De mogelijkheid van MDFT wordt overwogen. Dit kan bij verschillende gelegenheden:

-

Bij de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg
Bij de evaluatie van de gezinsscreening en/of na het kennismakings- of startgesprek in de
instelling
Tijdens een hulpverleningsplanbespreking (liefst de eerste)
Als de gedragwetenschapper de jongere voor het eerst ziet
In het MDO.



Stap 2: Intern overleg
De gedragswetenschapper overlegt vervolgens met een MDFT-therapeut.



Stap 3: Overleg met plaatsende instantie
De gedragswetenschapper praat daarna met de (gezins)voogd of casemanager van de jongere.
Als de plaatsende instantie het direct eens is (of dit al was) om MDFT in te zetten, volgt stap 4. Bij
twijfel moet die stap wachten tot overleg aansluitend op de eerste bespreking van het
hulpverleningsplan.



Stap 4: Overleg met ouders en jongere en besluitvorming
Als de keuze op MDFT valt, praat de gedragswetenschapper daarover met jongere en ouders. Dit
gebeurt bij voorkeur in de eerstvolgende hulpverleningsplanbespreking waar jongere en ouders
en (gezins)voogd of casemanager bij zijn. Als die bespreking niet op korte termijn gepland staat,
kan de gedragswetenschapper in overleg met de plaatsende instantie de ouders rechtstreeks
benaderen over de optie van MDFT.
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Stap 5: Indicatiestelling
Vervolgens bespreekt de gedragswetenschapper het voornemen met Bureau Jeugdzorg, dat de
indicatie stelt.
Als de indicatie is afgegeven, meldt de gedragswetenschapper de jongere aan bij het MDFTteam.



Stap 6: Start MDFT
Dan gaat de MDFT-therapeut met de behandeling aan de slag.



Stap 7: Betrekken van het team( groepsmedewerkers) en vooroverleg mentor
De gedragswetenschapper meldt de start van MDFT bij het betrokken groepsteam, ook als dit al
eerder in een hulpverleningsplanbespreking was besproken. Vlak voor het eerste gesprek met
jongere en ouders overlegt de MDFT-therapeut kort met de mentor om de klokken gelijk te
zetten en taken onderling af te stemmen.
Het is goed als de MDFT-therapeut kennis maakt met de jongere voordat MDFT begint en dus
voor de eerste sessie met de ouders.
Het gaat hierbij om een kort contact waarin de therapeut de start van MDFT uitlegt.

Het is niet nodig altijd alle stappen te zetten. De kern is dat er overeenstemming is tussen plaatsende
instantie, instelling en gezin om met MDFT te starten.
Bij dit alles is van belang dat er goed wordt gecommuniceerd tussen plaatsende instantie en
hulpverleners en tussen hulpverleners onderling. Maar ook de communicatie met jongere en ouders
moet in orde zijn. Uit ervaring blijkt dat ouders een boodschap die zij in een gesprek of telefonisch
verteld krijgen, vaak niet meteen doorgronden. Ze kunnen in de war raken door de over hen
uitgestorte informatie. Ze kunnen ook verward zijn over de contactpersonen. Bijvoorbeeld: de MDFTtherapeut belt op voor het maken van de eerste afspraak en ouders denken: Wie was die man of
vrouw en wat wilde die?
Daarom moet de MDFT-therapeut bij eerste contacten alles nog eens uitleggen en de gang van zaken
laten bevestigen in een introductiebrief.
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10 ‘Screening’ en voortgangsbewaking
Een MDFT-therapeut begint direct met therapie en laat uitgebreide diagnostiek achterwege om
jongere en ouders niet te demotiveren met papierwerk en ondervraging. Bovendien is er al
diagnostiek gedaan door eventuele eerdere zorgaanbieders, door Bureau Jeugdzorg en de
gedragswetenschapper. De therapeut gebruikt het beschikbare dossier en ziet af van herhaling van
zetten.
Geen zware diagnostiek door de MDFT-therapeut dus. Maar wel moet er enige screening plaatsvinden, door de gedragswetenschapper en/of de MDFT-therapeut, voor het krijgen van een indruk
van de situatie in het gezin (§ 10.2 en 10.3) en ter ondersteuning van de interventie (§ 10.4 en 10.5).
Bepaalde metingen kunnen worden herhaald zodat vergelijking van de situatie voor en na
behandeling mogelijk wordt (§ 10.6). Kerngegevens worden benut om processen en uitkomsten van
zorgverlening te monitoren (§ 10.7).
10.1 Systeemgerichte aanpak mogelijk en gewenst?
Residentiële jeugdzorginstellingen die systeemgericht willen werken, doen er goed aan om al in een
vroeg stadium de ouders uit te nodigen en met hen te praten. De ervaring leert dat ouders dit op
prijs stellen en bereid zijn om de behandeling van hun kind te ondersteunen en aan MDFT mee te
doen.
Doelen van het eerste gesprek met de ouders zijn:
-

Kennismaking
Informatie bieden over de instelling
De ouders zich betrokken laten voelen bij het verblijf van de jongere
Meer zicht krijgen op het gezin
Voorbereiding van de bespreking van het hulpverleningsplan, door vragen aan de orde te stellen
als: Kan de jongere terug naar huis als …? Is er sprake van een crisis? Heeft het gezin (andere)
hulp nodig?

10.2 Ouders en jongere laten meedoen aan een gezinsscreening
Wanneer een gezinssscreening3?
Het beste is om de gezinsscreening al te plannen in de eerste twee weken, liefst zo snel mogelijk
nadat de jongere in de instelling is geplaatst.
Wie van de instelling moet dit eerste gezinsgesprek voeren?
In de regel zal de gedragswetenschapper of maatschappelijk werker van de desbetreffende jongere
dit gesprek voeren, eventueel samen met de mentor. Ook de MDFT-therapeut kan het gesprek
voeren, desgewenst samen met gedragswetenschapper en/of mentor. Er zijn dus diverse opties.

3

De term ‘screening’ wekt soms weerstand op, alsof het zou gaan om verplichte keuring of iets dergelijks. In
de wetenschap heeft het woord screening een neutrale betekenis. Het kan desgewenst vervangen worden
door een ander woord.
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Als de MDFT-therapeut bij dit gesprek zit maar de jongere nog niet kent, maakt hij van tevoren eerst
met de jongere kennis door bij hem in de leefgroep of op zijn kamer langs te gaan. Hij legt de jongere
dan uit dat het in de instelling praktijk is ook met de ouders kennis te maken. Meestal volstaat deze
uitleg. Tip: bel meteen daarna samen met de jongere de ouders op om de afspraak te maken.
Soms komt het voor dat de jongere niet wil dat zijn ouders worden uitgenodigd. Hiervoor kunnen
diverse redenen bestaan:
De jongere schaamt zich bijvoorbeeld of voelt zich schuldig tegenover zijn ouders.
Zoek als therapeut dan naar openingen om de jongere hierover te laten praten. Zeg bijvoorbeeld dat
je deze situatie kent van andere jongeren. Of: complimenteer hem dat hij zijn ouders niet wil
belasten, maar zeg hem ook dat de ervaring leert dat ouders blij zijn als ze worden uitgenodigd.
De jongere is wantrouwend.
Misschien omdat hij bang is dat hij in een slecht daglicht komt te staan of omdat hij denkt dat zijn
ouders dingen te horen krijgen die ze nog niet weten. Of omdat hij bang is dat hem psychologisch de
maat wordt genomen.
Bij dit soort weerstand bij de jongere moet de therapeut niet de confrontatie aangaan, maar de
jongere op zijn gemak stellen en hem complimenteren voor zijn eerlijkheid. Toon eerst altijd begrip
voor de gevoelens van de jongere. Stel hem gerust dat er geen privacygevoelige zaken besproken
worden die hij niet wil bespreken. Vraag hem wat die eventuele zaken zijn. Leg er de nadruk op dat
de mening van de jongere wordt gerespecteerd, maar dat ouders recht hebben op een
kennismaking. Een kennismaking het liefst met de jongere erbij, maar als hij dit echt niet wil, dan
zonder hem. De meeste jongeren willen na deze discussie toch bij het bedoelde gesprek zijn.
Als de jongere wel wil, kan het zijn dat de ouders niet op de uitnodiging willen ingaan. De
gedragswetenschapper of therapeut moet dan met hen contact zoeken en uitleggen dat de ouders
belangrijk zijn voor hun kind en er daarom ook voor de instelling toe doen.
Lees eerst goed het dossier of raadpleeg de plaatsende instantie alvorens de ouders te contacteren.
Er kunnen emotionele gronden zijn waarom ouders in eerste instantie niet op de uitnodiging in
willen gaan. Maar het kan ook gaan om praktische zaken; vraag daarnaar:
-

Geen goed vervoer
Onvoldoende beheersing van het Nederlands
Tijdstip komt niet goed uit (bijvoorbeeld vanwege werk of zorg voor jongere kinderen thuis)

Laat dan blijken hoe belangrijk de instelling het contact vindt en kijk naar praktische mogelijkheden
om de ouders tegemoet te komen. Voorbeeld: het gezinsgesprek koppelen aan een bezoekuur als de
ouders toch al komen.
Er kunnen tot slot ook veiligheidsredenen zijn om de ouders (nog) niet uit te nodigen, namelijk als
sprake is van (dreiging van) geweld en/of misbruik. Opnieuw: raadpleeg goed het dossier en de
plaatsende instantie.
10.3 Eerste gesprek met de gezinsleden
Dan nu het gesprek zelf. De gedragswetenschapper of therapeut moet het gesprek houden volgens
de stappen bekend uit MDFT. Het gesprek bestaat uit twee delen.
Deel 1: Gesprek met de ouders
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De volgende punten zijn van belang
STAP 1: INTRODUCTIE EN KENNISMAKING
Heet de ouders welkom. Leg uit wie u bent en leg het waarom van het gesprek uit: “Fijn dat u hier
bent gekomen. We beseffen dat dit niet gemakkelijk is. We hebben u uitgenodigd omdat we willen
kennismaken. Ook kunnen we u wat meer informatie geven over zaken die belangrijk kunnen zijn voor
u. We vinden het belangrijk u te spreken om uw mening te horen over wat er is gebeurd en hoe u over
de toekomst denkt.”
STAP 2: OPBOUW VAN EEN THERAPEUTISCHE ALLIANTIE MET DE OUDERS
Zet de motiverende en alliantieverbindende interventies in die tijdens de opleiding in MDFT getraind
zijn: ouderschapsherstellende interventies.


Begin met de erkenning dat het voor de ouders moeilijk is hier te komen en met vreemden over
hun kind te praten dat (tijdelijk) uit huis is geplaatst.



Zeg dat hun mening telt.



Erken dat ze als ouders door een hel zijn gegaan.



Maak duidelijk dat zij voor hun kind nog steeds belangrijk zijn. Bevestig hun eerdere
inspanningen.



Betrek de ouders door ze informatie te geven die voor hen belangrijk kan zijn. Is de bezoekregeling helder? Welke vragen over de instelling hebben ze? Leg ze zo nodig nog eens de
procedures rond de beperkende maatregelen, het hulpverleningsplan en het behandeltraject uit.



Sluit aan bij hun beleving: Vraag of de plaatsing van hun kind onverwacht kwam. Wat is eraan
voorafgegaan? Dit is de overgang naar de volgende stap.

STAP 3: INFORMATIEVERZAMELING/TAXATIE


Voorbeelden van vragen kunnen zijn: Welke signalen zag u? Waar maakte u zich zorgen over? Als
u het niet aan zag komen, waarom is dit toch gebeurd?



Zo komt het gesprek vanzelf op andere punten. Hoe doet uw zoon het op school/werk; hoe gaat
het met vrienden en vrije tijd? Hoe gaat het met u, als ouders, als opvoeders?



Dank de ouders voor de informatie. Vat samen: Ik begrijp dat u zich zorgen maakt over X, Y, Z.
Vraag verder naar de toestand in het gezin: wat ging er thuis goed, maar ook: wat ging er niet
goed? Vraag naar crises. Vraag ook naar steunbronnen, eerdere hulpverlening. Blijf erkennen wat
ze hebben meegemaakt en blijf hen complimenteren voor al hun inspanningen.

STAP 4: VOORBEREIDEN OP DE DEELNAME VAN HUN ZOON/DOCHTER AAN HET GESPREK
Bereid de ouders erop voor dat ze zelf de jongere moeten vertellen hoe ze de afgelopen tijd (eerdere
hulpverlening, ondertoezichtstelling, beslissing tot gesloten plaatsing) hebben beleefd en wat ze
anders willen wanneer de jongere weer thuiskomt of elders gaat wonen.
Deel 2: Gesprek met ouders en jongere samen
Vervolgens wordt de jongere bij het gesprek uitgenodigd.
STAP 5: OPBOUW VAN EEN THERAPEUTISCHE ALLIANTIE MET DE JONGERE
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De therapeut sluit aan bij de beleving van de jongere.



Vraag: Hoe gaat het met je? Hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien?



Geef informatie als dit nog nodig is. Leg het behandeltraject en de procedures van het
hulpverleningsplan nog eens uit en de rol daarbij van de (gezins)voogd of casemanager. Vraag of
er nog onduidelijkheden zijn.



Zorg dat het ijs wordt gebroken om daarna tot meer verdieping van het gesprek te komen.



Laat de ouders zeggen hoe het voor hen de afgelopen tijd is geweest. En wat ze anders willen als
hun kind weer thuiskomt (ze hoeven hier niet in details te treden). Stimuleer dat er een gesprek
op gang komt tussen ouders en jongere.



Houdt goed de sfeer van het gesprek in de gaten. Biedt hoop door aan te geven dat dit moeilijk
is, maar ook nieuwe kansen biedt om zaken te verbeteren voor zichzelf, maar ook tussen ouders
en jongere.

Tot slot, rond af met jongere en ouders samen.
10.4 Verslaglegging van de gezinsscreening
MDFT Academie heeft een formulier uitgetest voor gezinsscreening en voor het optekenen van
gespreksindrukken over de mogelijkheid van systeemgericht werken bij een gezin. Het definitieve
formulier komt in 2012 ter beschikking. De gedragswetenschapper vult het in.
Genoteerd moet worden:


Hoe reageerde de jongere op het ook uitnodigen van de ouders?



Hoe reageerden de ouders op de uitnodiging?



Hoe reageerde de plaatsende instantie op de gecombineerde uitnodiging? Was er vooraf contact
hierover?



In hoeverre bleek het volgende:

-

De ouders werkten mee (in het gesprek)
De ouders raakten meer betrokken
Het gesprek gaf inzicht in de gezinsverhoudingen; diende dus als ‘assessment’
Het gesprek had waarde als interventie
Jongere en ouders toonden meer begrip voor elkaar



Indrukken over jongere en ouders; over valkuilen en uitdagingen; risico- en beschermende
factoren.

Met dit formulier kan de gedragswetenschapper tot een van deze conclusies komen:
1
2
3
4

Dit gezin verkeert in crisis; er is direct hulp nodig
Er is een systeemgerichte benadering nodig
Er is geen gezinsinterventie noodzakelijk
Nadere taxatie vereist, want nog te veel vraagtekens.
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10.5 Voor- en nametingen
Het gaat hier niet om diagnostiek ten behoeve van indicatiestelling. Die diagnostiek is meestal door
de plaatsende instantie of door eerdere hulpverleners gedaan, en gebeurt ook bij plaatsing in de
instelling.
De MDFT-therapeut neemt enkele korte vragenlijsten af of laat dit doen.
Eerste doel van die nadere gegevensverzameling is om beter de behandeling te kunnen plannen.
Tweede doel is om voor- en eindmetingen te kunnen doen met betrekking tot processen en
uitkomsten van de geboden hulp en om peiling van voortgang en registratie van prestaties mogelijk
te maken. De voormeting nú; de eindmeting met dezelfde vragenlijsten meteen na afloop van MDFT.
Het gaat om:
-

YSR (Youth Self Report; symptomen van psychische en gedragsstoornissen)

-

CBCL (Child Behavior Check List; de versie voor ouders van de YSR)

-

CRAFFT (verslavingsproblemen)

-

Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO)

-

Een paar items over tevredenheid met behandeling.

MDFT-therapeuten zijn in het afnemen van deze lijsten en in het interpreteren van de uitslagen
meestal al geschoold. MDFT Academie zorgt voor eventueel benodigde na- en bijscholing en zal
vanaf 2012 een monitor beschikbaar stellen voor vertrouwelijke opslag van de betrokken gegevens
voor zover de instelling zelf die mogelijkheid al niet heeft.
10.6 Urineonderzoek
In ambulante MDFT worden urinecontroles uitgevoerd als de jongere verslavingsproblematiek heeft.
(Bij alcohol: ook blaastests.) Dit valt gemakkelijk in te passen in instellingen, want de meeste daarvan
hebben een vast beleid voor het uitoefenen van controles; MDFT hoeft daar niets aan toe te voegen.
Wel moet de MDFT-therapeut regelen dat hij meteen van uitslagen op de hoogte wordt gesteld om
die in sessies met de jongere te kunnen bespreken.
In ambulante MDFT komt het voor dat de jongere de uitslag geheim wil houden. De therapeut
probeert hem dan op andere gedachten te brengen. In een instelling blijft de uitslag niet geheim.
Meestal meldt de mentor de uitkomst ook aan de ouders. De therapeut staat hier voor dezelfde
uitdaging als bij ambulant: de jongere ertoe te bewegen eerlijk over zijn consumptie van alcohol en
drugs te praten, ook met zijn ouders.
Deel van het verlofbeleid hoort te zijn dat de jongere op gebruik van alcohol en drugs wordt
gecontroleerd bij terugkomst (en dit ook weet).
De check op consumptie van alcohol en drugs moet niet berusten op een zucht tot sanctioneren. De
instelling moet in haar missie de ook positieve bedoelingen van die controles benoemen. Het gaat er
niet in eerste instantie om de jongere te pakken; doel is de jongere te helpen. Aanpak van
middelengebruik (alcohol, drugs) is onderdeel van de behandeling.
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MDFT als deel van een geheel

11 Relatie met andere interventieprogramma’s in de instelling
11.1 Inleiding
MDFT is geen eiland, maar hoort tot het aanbod van interventieprogramma’s in de instelling. MDFT
moet in dat bredere kader worden ingepast om dubbelwerk en fricties te voorkomen.
Het heeft in MDFT geen zin het wiel opnieuw uit te vinden en dingen te verzinnen die op andere plek
in de instelling al gemeengoed zijn.
Het verdient aanbeveling om MDFT aan te haken aan programma’s voor zover die, net als MDFT,
erkend zijn door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie of door als bewezen effectief
zijn beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut.
Voorbeelden van interventieprogramma’s waarmee MDFT zich laat combineren zijn Brains4Use en
Work-Wise.
Niet alle interventieprogramma’s in de residentiële jeugdzorg berusten op dezelfde filosofie als
MDFT. Ze zijn minder systeemgericht, bijvoorbeeld ART (agressieregulatie) en SOVA (sociale
vaardigheden op maat). Toch hoeven programma’s als deze niet te botsen met MDFT, als er maar
overdracht van opgedane inzichten en vaardigheden mogelijk is naar MDFT.
11.2 KaderMethode Jeugdzorgplus
De meeste instellingen voor jeugdzorgplus hanteren de KaderMethode jeugdzorgplus [2], die zij
kunnen uitwerken. Die methode geeft aandachtspunten voor behandeling van jongeren in de
doelgroep en noemt bijpassende (erkende) interventieprogramma’s.
Kenmerkend voor de KaderMethode is de multidimensionele en gefaseerde aanpak. Die benadering
staat ook in MDFT centraal: hulp in de volle breedte, en stap voor stap werken naar maatschappelijke
re-integratie.
KaderMethode en MDFT delen het besef dat positieve bejegening van de jongere beter werkt dan
louter straffen en dat de jongere steun kan vinden bij sociale systemen in belangrijke domeinen van
zijn leven.
De KaderMethode geeft groepsmedewerkers en docenten houvast, bepaalt het dagprogramma van
de jongere, helpt bij vaststelling en opvulling van tekorten op cognitief vlak en van tekortschietende
vaardigheden, en bereidt de jongere voor op belangrijke stappen: verlof en maatschappelijke reintegratie.
MDFT moet bij de KaderMethode aansluiten. Voorbeeld: in de eerste tien dagen van verblijf moeten
volgens de methode de intake en de screening gedaan worden en het gezin in beeld worden
gebracht. Dit laat zich goed combineren met het overwegen van de indicatie voor MDFT en
uitvoering van gezinsscreening.
De mentor is de meest aangewezen persoon om het dwarsverband tussen KaderMethode en MDFT
te leggen.
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Een goede link tussen KaderMethode en MDFT levert doelmatigheidswinst op. Er is wel afstemming
gewenst. Daarvan hier vier voorbeelden:
Afsprakenschema
De KaderMethode biedt structuur aan procedures in de instelling: eerst dit, dan dat. Het is verstandig
MDFT in deze structuur te voegen.
Aanspreekpunt
Vanuit de instelling bezien is de mentor voor praktische zaken de contactpersoon voor de ouders. In
MDFT is de therapeut die persoon. Vermeden moet worden dat dit onduidelijkheid schept. Daarom
moeten mentor en MDFT-therapeut de zaken goed afstemmen.
Het hangt van de fase van verblijf en van het onderwerp af wie het beste aanspreekpunt is. Als de
plaatsing lang duurt en MDFT tijdelijk ‘op een laag pitje’ staat, is de mentor het aanspreekpunt. Zodra
MDFT weer vol op gang komt, is het logisch de MDFT-therapeut weer als aanspreekpunt te zien. Hoe
dan ook, mentor en MDFT-therapeut moeten geregeld contact met elkaar hebben. Zie ook hoofdstuk
14.
Trajecten jeugdzorgplus
Het ministerie van VWS wil een ‘trajectbenadering’. Het residentiële verblijf moet zo kort mogelijk
zijn en moet gevolgd worden door ambulante zorg voor de jongere en het gezin.
MDFT past goed bij dit beleid.
11.3 Work-Wise
De mogelijkheid om MDFT te combineren met andere erkende interventieprogramma’s werd al
genoemd. Eén van die programma’s belichten wij hier bij wijze van voorbeeld: Work-Wise.
De residentiële jeugdzorg bereidt jongeren voor op terugkeer naar de maatschappij. Steun bij
scholing en het vinden van werk wordt geboden in programma’s als Work-Wise en NPT (Nieuwe
Perspectieven Terugkeer).
In Work-Wise krijgt de jongere een begeleider: ITB’er = Individueel-TrajectBegeleider. Die regelt in de
instelling dat de jongere zich prepareert op het leven buiten de instelling. De begeleider neemt
contact op met school, werk, wooncorporatie, gemeente en dergelijke om een entree en opvang te
regelen. Hij bemoeit zich ook met toekomstige sociale netwerken en vrijetijdsbesteding. Dit alles in
samenspraak met autoriteiten, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau
Jeugdzorg.
MDFT vindt deze doelen eveneens belangrijk: ze hebben betrekking op het vierde domein, de sociale
omgeving buiten het gezin.
MDFT werkt bij ambulante toepassing zelf aan deze ‘bemoeizorg’, vaak met hulp van een
therapieassistent. In een instelling kan dit anders geregeld worden. MDFT en Work-Wise (of NTP,
etc.) kunnen samenwerken, zodat er geen therapieassistent hoeft te worden aangesteld. Die
samenwerking vraagt wel om goede afstemming tussen MDFT-therapeut en begeleider. Het is
bijvoorbeeld de bedoeling dat ook de ouders gekend worden in de te kiezen scholing of arbeid, al
heeft de jongere het laatste woord.
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Work-Wise omvat ook het zogenoemde Buitenprogramma. De begeleider die dit onderdeel uitvoert,
kan een beroep doen op MDFT als er een intensievere aanpak nodig is. Dit laatste is vaak het geval.
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Aandachtspunten bij toepassing van MDFT
12 Residentiële toepassing van MDFT
12.1 Doel van de plaatsing; plannen
De jongere wordt in de instelling geplaatst op grond van een machtiging, waarin de periode van
verblijf staat aangegeven. De jongere hoeft de in de machtiging genoemde periode niet per se ‘uit te
zitten’. Als een behandelprogramma als MDFT erin slaagt om de jongere en het gezin weer op de
weg omhoog te brengen, kan de jongere naar huis al voordat de termijn van de machtiging is
verstreken.
De plaatsing dient om de jongere te helpen en niet om hem aan banden te leggen of uit de
maatschappij te nemen. De instelling biedt behandeling , scholing en opvoeding. De jongere krijgt de
kans om ervaring op te doen buiten de instelling om nieuw geleerd gedrag te beproeven en te
versterken. Dit gebeurt via toekenning van geleidelijk op te bouwen verlof. Afhankelijk van de mate
waarin de jongere zich ontwikkelt, kan verlof al tamelijk vroeg tijdens verblijf een optie zijn.
De eerder genoemde besprekingen van het hulpverleningsplan zijn essentieel voor de voortgang van
de behandeling en begeleiding van de jongere en voor samenspraak met jongere en ouders. Welk
perspectief voor de jongere wordt er nagestreefd? Welke doelen moeten daartoe worden behaald
op welke termijn, en welke interventies moeten er worden ingezet en door wie?
In die besprekingen komen zaken aan de orde die voor de jongere positief zijn; verlof bijvoorbeeld.
Maar ook zogenoemde beperkende maatregelen kunnen op de agenda staan, zoals inperking van de
bewegingsvrijheid en inperking van bezoek en van communicatiemogelijkheden. De therapeut moet
ervoor zorgen dat hierbij de visie van MDFT wordt ingebracht.
Het MDFT-behandelplan moet aansluiten op het hulpverleningsplan. De MDFT therapeut stelt samen
met de jongere en ouders de doelen op voor het MDFT-behandelplan. Daarin staan de persoonlijke
doelen van de jongere, die kunnen overlappen met de behandeldoelen van het hulpverleningsplan.
Maar in het MDFT-behandelplan staan ook de doelen van de ouders en die van ouders en jongere
gezamenlijk. Het MDFT-behandelplan is dus niet zoals het hulpverleningsplan in hoofdzaak vanuit de
jongere geschreven; ook het perspectief van de ouders en het gezin telt mee.
12.2 MDFT en de residentiële jeugdzorg
Jeugdzorginstellingen met (ook) een residentiële taak zetten MDFT in de praktijk op drie manieren in:
1

Ter voorkoming van residentiële opname. Het Bureau Jeugdzorg heeft het plan voor opname al
klaar, maar MDFT wordt aangegrepen als laatste kans om niet te hoeven plaatsen. Het gaat dan
om ambulante, reguliere MDFT, die hier niet besproken hoeft te worden.

2

Als behandeling op te starten een of twee maanden voor vertrek uit de instelling, waarbij het
accent ligt op het ambulante deel na terugkeer in de eigen omgeving. Dit komt dicht bij reguliere
MDFT.
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3

Bij verblijf dat volgens de machtiging langer dan 6 maanden kan duren: MDFT als behandeling
vanaf het begin en tijdens het verblijf, met wisselende intensiteit maar in ieder geval met een
(nieuwe) piek in de laatste maanden voor vertrek als opstap naar ambulante MDFT.
Een variant op de derde manier: de jongere gaat zo goed vooruit dat MDFT volle vaart van begin
tot eind blijft maken met mede als doel om het verblijf van de jongere te bekorten ten opzichte
van de termijn genoemd in de machtiging.

Deze Wegwijzer heeft betrekking op punt 3. Bij de eerste twee punten gaat het vooral om reguliere
MDFT, waarvoor al een Handleiding bestaat..
Het navolgende geeft invulling aan de derde optie: MDFT tijdens redelijk lang residentieel verblijf,
waarbij het behandelprogramma al snel na de plaatsing van de jongere begint.
12.2 MDFT in vier delen
Bij jongeren die langer verblijven (minstens zes maanden) wordt MDFT aangeboden in vier delen, die
in elkaar overvloeien (continuïteit van zorg) of elkaar overlappen:
-

Een piek van MDFT aan het begin van de gesloten plaatsing (eerste deel)
Een tussenstuk (alleen als het ernaar uitziet dat de plaatsing niet kan worden bekort)
Een piek van MDFT aan het eind van het verblijf (derde deel)
Het ambulante vervolg na vertrek (vierde deel).

12.3 Het eerste deel
Dit begint zodra besloten is om MDFT in te zetten.
Algemene regel voor de therapeut: begin snel met MDFT, want dan bouw je het makkelijkst een
goede band op met de jongere en de ouders en dan beklijven de inspanningen het best. Praat in een
eerste gesprek of sessies over pijn uit het verleden en verken toekomstperspectieven. Jongere en
ouders staan er op dit vroege moment open voor.
Verduidelijk ook meteen de consequenties van plaatsing. Formuleer eerste doelen en maak
afspraken voor eerste sessies en voor onderling contact en bezoek.
Een dergelijke voortvarende start wordt door ouders en anderen positief ervaren. Ze voelen zich
erkend en de bereidheid groeit om aan MDFT mee te doen.
Doelen van het eerste deel
Zoals altijd in MDFT ligt de nadruk in deze fase op het motiveren van de jongere en zijn ouders om de
behandeling te ondergaan, en op het tot stand brengen van therapeutische allianties. In de instelling
komt daarbij: het realiseren van goede interne werkverhoudingen.
De doelen laten zich, voor de jongere en ouders, als volgt concretiseren:


Jongere en ouders: Zij moeten de bedoeling van MDFT leren begrijpen, maar ook de termen van
het verblijf van de jongere, de juridische condities die gelden, de rol van de therapeut als
pleitbezorger van jongere en ouders, de geheimhoudingsplicht van de therapeut en de grenzen
daaraan.



De ouders moeten zich weer als ouders bij de jongere betrokken voelen. De jongere moet zich
weer openstellen voor zijn ouders en tot communicatie bereid zijn.
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De jongere moet instemmen met de voor hem te stellen behandeldoelen en de ouders met de
doelen die voor hen gelden. De ouders moeten gehoord worden over de behandeldoelen voor
de jongere.



Jongere en ouders dienen zich erkend te voelen voor hun inspanningen en doorgemaakte
verschrikkingen. De pijn uit het verleden wordt besproken.



Er moet een begin gemaakt worden met herstel van vertrouwen en herstel van de onderlinge
relatie tussen jongere en ouders.



De ouders leren weer te aanvaarden dat zij een sleutelrol in het leven van de jongere vervullen
en horen te hebben. Zij voelen zich begrepen door de therapeut.



Gevoelens van schaamte, schuld en boosheid worden besproken en moeten afnemen en plaats
maken voor groeiende hoop en vertrouwen en voor het besef dat dit wel een crisis is, maar met
uitzicht op verbetering.



De jongere en de ouders veranderen de betekenis van het verblijf van “Dit is verschrikkelijk” en
“Dit is opsluiting” naar: “Dit is niet het eind van alles”, en “Dit is een nieuwe start voor ons”.



De sfeer in het gezin klaart zodanig op dat gezinsleden openstaan voor verbetering van de
gezinsverhoudingen, voor verbetering van hun onderlinge communicatie en voor versterking van
het gezin als cognitieve en affectieve leeromgeving voor het leren van nieuw gedrag.

Aan het slot van Fase 1 van MDFT staan er behandeldoelen op papier waarvoor de jongere en de
ouders zich afzonderlijk en samen willen inzetten.
Werkverhoudingen intern
De MDFT-therapeut moet goed contact hebben met de mentor van de jongere (voor zover de
functies niet samenvallen), want die is de contactpersoon van de instelling voor de ouders en ook de
brug naar de leefgroep.
In overleg met de gezinsleden kan de therapeut de mentor bij bepaalde sessies uitnodigen,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om formulering van behandeldoelen.
Duur van deze periode
2 tot 3 maanden
Aantal sessies
5 tot 7
12.4 Tussenstuk (of parallel deel)
Als er voor de jongere aan het eind van het eerste deel nog geen begin van verlof in het verschiet ligt
en er weinig uitzicht bestaat dat het verblijf behoorlijk korter kan zijn dan de (lange) termijn
genoemd in de machtiging, dan volgt er een tussenstuk in MDFT.
De MDFT-therapeut legt de gezinsleden dan uit dat hij meer naar de achtergrond treedt omdat het
verblijf van de jongere naar verwachting nog lang duurt. In de periode die volgt gaat de jongere
werken aan het halen van zijn eigen doelen, in het kader van andere interventieprogramma’s van de
instelling. De gedragswetenschapper moet erop letten dat de jongere niet ‘overvraagd’ wordt. De
ouders krijgen oudertraining (hoofdstuk 13).
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De MDFT-therapeut blijft voor de jongere bereikbaar en maakt tussendoor nog een paar afspraken
met hem. Er zijn enkele sessies nodig (met gezin of met ouders) om het contact te handhaven, de
therapeutische alliantie in stand te houden en te reageren op eventuele terugval (relapse).
In het tussenstuk kan er niet worden gewerkt aan gezinsdoelen, zoals verbetering van de
communicatie in het gezin. Dit moet wachten tot de fase van verlof aanbreekt.
De MDFT-therapeut blijft ook in het tussenstuk de pleitbezorger van het gezin en zal in die
hoedanigheid af en toe contact moeten hebben met de gedragswetenschapper en met de mentor.
Als er geen tussenstuk nodig is, krijgen de ouders toch oudertraining, maar dan parallel aan het
derde deel van MDFT.
Doelen van het tussenstuk
Jongere: werken aan eigen behandeldoelen.
Ouders: training, als beschreven in hoofdstuk 13.
Daarnaast: het onderhouden van het contact tussen MDFT-therapeut en gezin en zo nodig, op
aanvraag van jongere en ouders of instelling, het intensiveren van dit contact.
Duur van deze periode
Afhankelijk van de duur van de plaatsing. Kan oplopen tot 6 of meer maanden.
Aantal sessies
3 tot 6
De sessies in deze periode zijn vooral bedoeld om in contact te blijven en om geboekte vooruitgang
vast te houden. Soms kan er een crisis dreigen die de therapeut noodzaakt tot het organiseren van
extra sessies:
Voorbeeld:
J zit acht maanden in de instelling. De MDFT-therapeut heeft met hem en zijn moeder sessies gehouden in
de eerste drie maanden. Het contact tussen J en moeder verliep aanvankelijk moeizaam. Moeder brak
bezoek af omdat ze elkaar niets te zeggen hadden. MDFT gedurende het eerste deel bracht daarin
verbetering. Het gedrag van J ‘op de groep’ ging vooruit en hij stopte met blowen. In het tussenstuk lijkt
alles goed te gaan, tot de gedragswetenschapper van de leefgroep de MDFT-therapeut meldt dat J zich
dwars gedraagt, niet langer wil meewerken aan interventieprogramma’s, en ook weer drugs gebruikt.
De MDFT-therapeut belegt meteen sessies met J, zijn moeder en met allebei. Er spelen twee zaken, zo blijkt.
J is ontevreden over zijn ‘traject’; de aanvraag voor verlof is lang blijven liggen door ziekte en wisseling van
de gedragswetenschapper. Verder voelt J zich onzeker over zijn perspectief, omdat moeder tijdens bezoek
een keer heeft gezegd nog te willen bezien of hij weer thuis kan gaan wonen. J voelt zich afgewezen.
De therapeut zorgt voor duidelijke afspraken met de gedragswetenschapper over het verdere traject van J:
ondanks de twijfel van moeder is het nu goed om J meer duidelijkheid te verschaffen. Dit kan door zowel
een plan A als een plan B te maken. Plan A houdt in dat J terug naar huis gaat. Plan B behelst dat er
gekoerst wordt op het onderhouden van een goed contact tussen moeder en J, maar dat hij ergens anders
gaat wonen. Er wordt gesproken met J en moeder over het toekomstperspectief (goed voorbereid door de
therapeut samen met de moeder). De moeder zegt veel van J te houden, hem thuis te willen hebben maar
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ook dat ze geplaagd wordt door angsten uit het verleden. Ze wil goede afspraken maken en enkele
voorwaarden stellen, maar ze zegt ook wat aan zichzelf te willen doen om een betere moeder te worden.
Deze episode van MDFT helpt om de crisis te bezweren.

12.5 Derde deel: naderend eind van het verblijf
Voorwaarde om MDFT weer te kunnen opstarten en de frequentie van sessies op te voeren is dat het
resocialisatieperspectief van de jongere in grote lijn vaststaat. Er is nu sprake van (eerst begeleid en
later onbegeleid) verlof.
Voorbeeld van een vraag over het resocialisatieperspectief: is bekend waar de jongere gaat wonen?
Thuis of ergens anders? Het mag ergens anders zijn als:
-

De ouders hun rol als ouder behouden, al zijn ze niet meer de primaire opvoeder
Jongere en ouders het eens zijn over de woonplek en dit tegen elkaar zeggen.

Als de jongere ergens anders gaat wonen, helpt de MDFT-therapeut de ouders om de jongere tot
steun te zijn en om hem te kunnen ‘loslaten’.
Zodra begeleid verlof wordt toegekend, organiseert de MDFT-therapeut een sessie met het gezin. Dit
kan goed na afloop van of vlak na de bespreking van het hulpverleningsplan waarin het proces van
verlof is aangekondigd. Dit is de start van het derde deel.
Bij begeleid verlof gaat de mentor meestal mee met de jongere naar huis. Er moet goed overleg zijn
tussen mentor en MDFT-therapeut. Wanneer de jongere de status van onbegeleid verlof krijgt,
treedt de mentor iets terug en komt de MDFT-therapeut sterker in beeld. Deze overgang wordt
ingeluid door een gezamenlijk bezoek van mentor en MDFT-therapeut aan het gezin thuis.
Doelen van het derde deel
Er wordt gewerkt aan condities en vaardigheden voor resocialisatie. Daarvan afgeleide doelstellingen
zijn:
-

Goed voorbereiden op de overgang naar huis of andere woonplek
Therapeutisch aan de orde stellen van thema’s die in het gezin spelen. Het werken aan
verandering op die punten. Hiertoe hoort in ieder geval: (a) de rol van de ouders verhelderen, (b)
opvoedvaardigheden versterken, (c) communicatie tussen gezinsleden verbeteren, (d) voor
gezinsleden vormen van onderlinge ondersteuning zoeken, en (e) lessen trekken uit het verleden.

In sessies komen aan bod:


De therapeut helpt de gezinsleden om te gaan met de gevolgen van de lange institutionalisering
van de jongere. De aangeleerde reactie is algauw: “Rustig aan, dan breekt het lijntje niet”. De
therapeut moet jongere en ouders helpen om die reactie niet te vertonen.



Voorlichten (psycho-educatie) van ouders onder meer over probleemgedrag. Wat zijn de
signalen, hoe ongewenst gedrag te voorkomen, wat te doen bij vermoeden van terugval?



Voor de ouders: leren hoe weer de dagelijkse opvoeder te worden.



Geleidelijke overgang aanbrengen van ‘binnen naar buiten’. Hoe kunnen de jongere en het gezin
bronnen van steun vinden in de instelling en de samenleving om de overgang naar huis te laten
slagen? Hoe kan de jongere de overstap maken via het geleidelijk herwinnen van vrijheden en
privileges?
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Ouders leren om te gaan met de gevolgen van toegenomen leeftijd van de jongere: hij verliet het
huis als kind en keert nu ouder geworden terug.



Trainen van ouderschapvaardigheden, verbeteren van communicatie tussen gezinsleden, leren
van manieren om met conflicten en agressie om te gaan.



Eveneens leren, door jongere en ouders: hoe met terugval om te gaan.



De jongere leren wat de invloed van vrienden is en kan zijn en hoe vrienden te kiezen. De ouders
kunnen daarbij helpen.



De jongere steunen in zijn seksuele ontwikkeling en het aangaan van veilige relaties. Hoe
gevoelens van lust en liefde te hanteren? Hoe gesprekken aan te knopen en ruzies bij te leggen?

Duur van deze periode
3 tot 4 maanden
Aantal sessies
Ongeveer 15
12.6 MDFT ambulant (het vierde deel; na afloop van de plaatsing)
De overgang van residentieel naar ambulant is niet scherp. In het derde deel vinden immers al veel
sessies plaats bij het gezin thuis (tijdens verlof).
Zolang de jongere blijft ingeschreven, is de instelling verantwoordelijk MDFT. Na afloop van de
plaatsing komt de verantwoordelijkheid voor de behandeling en begeleiding van de jongere te
berusten bij de plaatsende instantie en bij de zorginstelling die MDFT voortzet of overneemt in
ambulante setting. De mentor verdwijnt dan uit beeld; de MDFT-therapeut neemt de teugels in
handen. De therapeut werkt samen met de (gezins)voogd, die betrokken is bij de nazorg.
Zelf doen of overdragen?
Ideaal is als de MDFT-therapeut van de instelling ook het ambulante deel verzorgt.
Als dit geografisch (jongere komt uit een andere regio) of anderszins onmogelijk is, moet het MDFTteam van de instelling ruim van tevoren een ander MDFT-team uit de regio waar de jongere gaat
wonen, bereid vinden de behandeling over te nemen. Uiteraard moet dit gebeuren in
overeenstemming met de gedragswetenschapper en met de plaatsende instantie. Er moet een
gesprek plaatsvinden tussen in ieder geval gezin, instellingstherapeut (MDFT) en ambulante MDFTtherapeut.
De overdracht moet mondeling en schriftelijk goed worden geregeld, met een heldere
overdrachtsbrief.
Knelpunt in deze fase kan zijn dat de jongere overbelast raakt. Hij besteedt zijn dagen aan werk of
opleiding, is bezig weer een plek in de maatschappij te vinden en nieuwe contacten op te bouwen,
en heeft dan wekelijks ook een MDFT-sessie en moet wekelijks terug naar de instelling en op gesprek
bij bijvoorbeeld de gezinsvoogd. De betrokkenen moeten zich hiervan bewust zijn en hierin ruim op
tijd orde aanbrengen. Dubbele gesprekken – waarin de jongere iedere keer opnieuw moet vertellen
hoe het met hem gaat – moeten worden vermeden.
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Doel
Verankeren van de jongere in de maatschappij. Afsluiten van MDFT. Hiervan afgeleid:
-

Werken aan verandering; voortzetting en verdieping van de sessies uit de derde periode (einde
verblijf)
Aanpak van factoren in het gezin (opvoeding, communicatie, onderlinge steun)
Aandacht voor rol van vrienden
Bevestigen en bekrachtigen van de bereikte veranderingen; afsluiten MDFT, met een plan voor
verdere actie en voor hulp bij hernieuwde problemen en voor desgewenst tijdelijke terugkeer
naar de instelling bij bijvoorbeeld een crisis.4

Duur
2 tot 3 maanden
Aantal sessies
8 – 10

4

Als de jongere terugvalt en weer een tijdje in de instelling wordt opgenomen, gaat MDFT door.
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13 Oudertraining
Na het eerste deel van MDFT biedt de instelling groepen ouders van 4 tot 5 jongeren een training
aan. Die vindt in de instelling plaats. Het meest geschikte tijdstip is in het weekend of op een avond.
Aandacht wordt besteed aan inhoudelijke onderwerpen, maar ook aan vormen van contactopbouw
tussen ouders en hun kind. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren een maaltijd voor de ouders te laten
bereiden of zelfs jongeren en ouders gezamenlijk te laten koken.
De training wordt bij voorkeur gegeven door een groepsmedewerker en een MDFT-therapeut; maar
het kan ook een gedragswetenschapper zijn. MDFT Academie heeft overigens geen alleenrecht op dit
soort trainingen. Een instelling kan een andere cursus kiezen, bijvoorbeeld ‘Vaardigheden Voor
Ouders (VVO)’, als die maar erkend is.
Hieronder beschrijven wij de oudertherapie vanuit het perspectief van systeemtherapie (MDFT).
Doel
-

De ouders informeren over de instelling, de gang van zaken, de methodieken
De ouders elkaar tot steun laten zijn
De ouders bijstaan in hun rol van opvoeder terwijl hun kind niet thuis is. Ook steunen in hun rol
van pleitbezorger van hun kind
De ouders helpen bij het aanmoedigen van hun kind om de behandeldoelen te halen
De ouders zelfonderzoek laten doen: wat kunnen zij verbeteren?
De ouders trainen in basale opvoedvaardigheden.

Nevendoel is om de betrokkenheid van de ouders bij de instelling en de jongere te vergroten.
Daarom worden er naast de training ook sociale activiteiten, zoals samen eten en koffie drinken met
hun kind, georganiseerd.
Aantal bijeenkomsten
Minstens vier bij een verblijf van 6 maanden, maar kan oplopen tot acht. Per keer 2 tot 3 uur.
Eerste bijeenkomst: Introductie, contactopbouw en informatie geven (bijeenkomst kan al voor eerste
gezinssessie worden gehouden)


Ouders welkom heten, doel van de training uitleggen, kennismaking, ouders laten voelen dat ze
deel zijn van een groep lotgenoten.



Sommige ouders zullen klagen en weerstand bieden. Laat ze hun twijfel en kritiek uitspreken.
Geef de ouders erkenning.



Laat de ouders onderling delen in elkaars wanhoop en frustratie. Erken opnieuw de hel waar zij
doorheen zijn gegaan.



Breng lotgenotencontact tot stand, bevorder een positieve groepscultuur. Ouders kunnen van
elkaar leren.
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Leg de methodieken uit. De ouders moeten het gevoel krijgen dat de instelling met hun kind
daadwerkelijk aan de slag wil. Leg uit wat onderscheiden methodieken betekenen in termen van
gedrag (van jongere en ouders). Leg denkfouten bloot, maar positief.



Aan het eind van de bijeenkomst moeten de ouders in hun rol van ouder herbevestigd zijn.

Tweede bijeenkomst: Betrekken van ouders bij hun kind


Samenvatting van wat er besproken en geleerd is in de eerste bijeenkomst



Hoofdpunt: hoe kunnen ouders hun rol als opvoeder toch blijven behouden en hoe kunnen ze
hun kind helpen in het halen van de behandeldoelen? En hoe kunnen ze dit doen terwijl hun kind
niet thuis is?

Derde bijeenkomst (en vierde): Opvoeding van je kind
Deze is volledig gewijd aan training in opvoedvaardigheden en opvoedstijlen.
De ouders krijgen drie opvoedstijlen uitgelegd: autoritair, gezagsvol en toegeeflijk, met daarna de
opdracht zichzelf in die termen te typeren. De mogelijke gevolgen van de drie stijlen worden
uitgelegd en met ouders besproken aan de hand van hun eigen situatie.
Ouders bedenken in paren hoe ze het nu al beter kunnen doen, rekening houdend met eventuele
andere kinderen in het gezin.
Vierde bijeenkomst
Een vervolg op de derde, om na te gaan hoe het is afgelopen met de opdrachten die de ouders
hebben ‘meegenomen’ van de vorige keer.
De zogenoemde cyclus van afdwingend gedrag wordt besproken. Ouders krijgen de vraag wat zij
hiervan herkennen. Ook wordt er uitgebreid de tijd genomen om te bespreken welke ervaringen de
ouders hebben met het contact met hun kind nu de jongere in de residentiële voorziening verblijft.
De serie ouderbijeenkomsten wordt feestelijk afgesloten, samen met de jongeren.
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Het vijfde domein
14 Samenwerking en grensafbakening
Het is standaard in MDFT om vier domeinen in het leven van een jongere te onderscheiden: (1) de
jongere zelf, (2) de ouders, (3) het gezin (jongere met ouders en eventueel andere gezinsleden), en
(4) de belangrijkste sociale kringen voor een jongere buiten het gezin: vrienden, school, werk,
vrijetijdsbesteding.
Dit hoofdstuk gaat over een vijfde domein: de instelling waar de jongere verblijft.
14.1 Invloed van de instelling op de jongere
De jongere leeft in de instelling volgens de regels van de leefgroep en de regels van de instelling. Dit
kan leiden tot afhankelijkheid, tot verlies van initiatief en zelfredzaamheid.
Dit fenomeen is bekend van patiënten die lang in een instelling verblijven. Bij hen kan zich
institutionalisering voordoen: “beperking van de individuele ontplooiing en het ontgroeien van het
eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of instelling door de daar opgelegde regels”
[Thesaurus Zorg en Welzijn]. De dagindeling is voorgekauwd, het beleid ligt vast, eigen initiatief van
in ons geval jongeren wordt misschien getolereerd, maar niet aangemoedigd.
Voorkomen moet worden dat de jongere zo berust in zijn verblijf, dat hij aangeleerde hulploosheid
gaat vertonen. Dit laatste wil zeggen dat de jongere geen resultaat meer ziet van eigen inspanningen,
dat niets er toe lijkt te doen, dat het geen zin heeft zich in te spannen.
In de residentiële jeugdzorg is evenwicht nodig tussen geslotenheid en beveiliging enerzijds en
ruimte voor individuele en sociale ontplooiing anderzijds. De jongere moet initiatief tonen en eigen
verantwoordelijkheid nemen. MDFT kan daarbij helpen. Daarmee wordt ook de weg naar verlof
geopend en komt de buitenwereld weer in zicht.
14.2 De positie van de MDFT-therapeut in de instelling
Het werk in de instelling is multidisciplinair, zeker als MDFT tot het interventiepalet hoort. De
verschillende beroepskrachten passeerden in § 1.6 de revue. Hieronder beschrijven wij hoe de
verantwoordelijkheden over de beroepskrachten verdeeld kunnen worden en waarop in hun
onderlinge samenwerking de nadruk moet liggen.
Die beroepskrachten hebben allemaal hun eigen rol en taken. Rolconflicten zijn denkbaar maar
kunnen vermeden worden door goede collegiale samenwerking en door helder beleid van de
instelling. Dit beleid kwam in vorige hoofdstukken al aan de orde: deskundigheidsbevordering
(hoofdstuk 5), communicatie, overleg en rapportage (7), en taakafbakening bij aanmelding en
toewijzing (9) en screening (10).
Een paar uitgangspunten:


Bij samenwerking ligt het accent op wat alle medewerkers met elkaar verbindt: voorkoming van
probleemgedrag. Dit is steeds het belang van de instelling, maar ook het belang van de jongere
en ouders.
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De instelling moet helder verwoorden welke inbreng zij van welke medewerker op welk moment
verwacht.



Als de instelling kiest voor MDFT, moet zij de therapeut de ruimte en het vertrouwen geven om
adequaat te kunnen behandelen. Anderzijds moet de therapeut prudent met die ruimte omgaan.



Alle medewerkers die direct of indirect met MDFT te maken krijgen, moeten geschoold zijn in
systeemgericht denken en werken (hoofdstuk 5).



Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers moeten worden
uitgeschreven. De MDFT-therapeut voert voor de hem regarderende doelen in het
hulpverleningsplan de behandelregie, onder eindverantwoordelijkheid van een
gedragswetenschapper. Die regiefunctie moet duidelijk worden vastgelegd en door iedereen in
de praktijk erkend worden met consequenties voor communicatie, overleg en rapportage.



Er is meer nodig dan een regeling op papier. Een MDFT-therapeut mag niet uitstralen dat hij de
wijsheid in pacht heeft. Hij moet respect tonen voor de competenties en taken van collega’s. In
MDFT wordt gewerkt met het begrip van meervoudige partijdigheid: de therapeut gaat
meerdere allianties aan: in ieder geval met de jongere en met de ouders. Bij residentiële MDFT
komt daar nog alliantie met collega’s bij. De MDFT-therapeut moet willen investeren in het
aangaan van die allianties. Dit loont.
Als de therapeut daadwerkelijk bondgenoot is van zowel jongere en gezin als van de instelling,
kunnen belangentegenstellingen en conflicten worden voorkomen.

Wij markeren hier de positie van de MDFT-therapeut ten opzichte van drie soorten naaste collega’s.
De gedragswetenschapper en teamleider
Per instelling kan er enig verschil zijn in de positie van teamleider en gedragswetenschapper. In veel
instellingen is de teamleider een lijnfunctionaris en de gedragswetenschapper een staffunctionaris.
In de praktijk komt het er meestal op neer dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de totale
behandeling.
De gedragswetenschapper is wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de
behandeling (Wet op de Jeugdzorg) en moet een individueel hulpverleningsplan opstellen, dat met
de betrokkenen wordt geëvalueerd “zo vaak als in het belang van de jeugdige noodzakelijk wordt
geacht” (Wet op de Jeugdzorg, 29s).
De gedragswetenschapper en MDFT-therapeut moeten op één lijn zitten. De gedragswetenschapper
moet het aandurven om het systeemgerichte deel van de behandeling aan de MDFT-therapeut te
delegeren.
Bij crises nemen de gedragswetenschapper en teamleider samen de beslissing (in sommige situaties
in overleg met sectorhoofd en pedagogisch directeur), maar zij betrekken daarbij wel de MDFTtherapeut, zodat goed wordt meegewogen welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de
crisis en er wordt nagedacht wat de gevolgen van de crisis (voor verdere behandeling, resocialisatie,
relatie met de ouders) kunnen zijn. Essentieel is om niet te snel te besluiten tot sanctionering of
repressieve maatregelen. De crisis moet worden gezien als iets dat ‘er bij hoort’ en als kans tot
aanscherping van interventies.
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Gedragswetenschapper en MDFT-therapeut moeten elkaar eens per drie weken over de casus
spreken. De frequentie van overleg met de teamleider hangt af van het verloop van de behandeling
en vindt op indicatie plaats, maar in ieder geval ook bij besprekingen van het hulpverleningsplan.
De mentor
De mentor heeft de verantwoording voor de dagelijkse zorg voor en begeleiding van de jongere in en
rond de leefgroep. Hij is ook degene die de voortgang bewaakt van die doelen uit het
hulpverleningsplan die in de leefgroep behaald moeten worden. Daarnaast is hij ook de informant
voor de ouders over het verloop van het verblijf van de jongere op de leefgroep.
Als mentor en MDFT-therapeut twee verschillende personen zijn, moeten zij elkaar geregeld zien,
minstens eens per twee weken. De therapeut vertelt dan wat de behandeldoelen zijn die voor de
jongere in MDFT zijn vastgesteld en hoe het met de therapie in algemene zin gaat. De mentor vertelt
over de vorderingen op de leefgroep, maar geeft ook andere informatie die voor MDFT belangrijk is,
zoals contacten van de mentor en de jongere met de ouders en andere systemen buiten de instelling.
Mentor en MDFT-therapeut moeten tot goede afspraken komen over de verloven. Zie § 14.7. Bij
begeleid verlof reist de mentor met de jongere mee, maar ook de therapeut kan zich bij het gezin
thuis melden voor het houden van sessies, hoewel dit eerder zo zal zijn in de fase van onbegeleid
verlof.
De MDFT-therapeut nodigt de mentor bij bepaalde (delen van) gezinssessies uit, vooral als daar de
behandeldoelen worden besproken. Het is belangrijk dat de mentor weet welke vaardigheden de
jongere moet leren. Dan kan hij erop letten dat relevante vaardigheden in de leefgroep worden
gestimuleerd en geoefend.
De trajectbegeleider
Deze functie is vooral bedoeld om de jongere weer arbeid en scholing te bieden als de plaatsing is
afgelopen, iets waar ook MDFT naar streeft. Daarom dient er een goed contact te zijn tussen deze
beroepskracht en de MDFT-therapeut. De MDFT-therapeut let erop dat ook de ouders zich betrokken
weten in keuzes over werk en opleiding.
14.3 De positie van de MDFT-therapeut tussen instelling en gezin in
Omdat de MDFT-therapeut een alliantie opbouwt met zowel de ouders als met medewerkers van de
instelling, kunnen er fricties ontstaan. De therapeut kan als het ware tussen ouders en instelling in
komen staan. Hieronder enkele voorbeelden:
Geen doorgeefluik
Een medewerker van de instelling zou kunnen denken: de MDFT-therapeut heeft toch al contact met
het gezin, dus laat ik hem dit of dat doorgeven of voor mij navragen.
MDFT mag echter geen doorgeefluik zijn. De therapeut moet zich niet laten verleiden om klachten
van de instelling over de jongere aan de ouders door te geven of andersom klachten van de ouders
terug te rapporteren.
Dit is de algemene regel. De therapeut mag best af en toe wat soepelheid tonen. Maar dit mag
sessies niet gaan overheersen. De MDFT-therapeut neemt wat collega’s hem aanreiken niet
automatisch in de sessies mee. Dit kan spanning opleveren, die om een verstandige reactie vraagt.
Daarvan hier een voorbeeld:
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Soms moeten de ouders worden ingelicht over het gedrag van de jongere in de leefgroep.
Bijvoorbeeld na een incident waaruit sancties volgen die ook het verlof raken.
De boodschapper moet dan de mentor zijn of de gedragswetenschapper, maar niet de MDFTtherapeut. De therapeut moet het wel meteen weten. Hij zal het incident niet zomaar in een sessie
verwerken, maar erop ingaan als de jongere of de ouders er zelf mee komen. De therapeut betrekt
het incident wel in MDFT als het iets over de jongere zegt dat voor de behandeling van belang is en
past binnen de gestelde MDFT-doelen. Zo kan het incident tonen dat de jongere moeite heeft zijn
agressie te beheersen. Zoiets kan doorwerken buiten de instelling en dan is het raadzaam daar in
sessies aandacht aan te geven.
“Het komt door jullie”
Gezinsleden kunnen – bewust of onbewust - proberen medewerkers van de instelling tegen elkaar
uit te spelen. De remedie daartegen is ruimhartige uitwisseling van informatie tussen collega’s. De
bereidheid tot delen van gegevens en inzichten is een zaak van collegiaal respect, die niet zomaar op
papier kan worden afgedwongen maar wel in praktijk en opleiding kan worden geleerd.
Een voorbeeld van ‘splitsen’ en ‘uit elkaar spelen’:
De jongere doet het thuis en in MDFT goed, maar is in de leefgroep weinig gemotiveerd. De ouders
kunnen dan partij kiezen en zeggen dat dit laatste de schuld van de instelling is. Dit is niet goed voor
de jongere en het kan de behandeling verstoren. De MDFT-therapeut zal hier zijn twee petten in
harmonie moeten dragen. Hij moet met de gezinsleden onderzoeken waarom het in de leefgroep
slecht gaat en wat daaraan veranderd kan worden door de jongere, maar ook door de instelling. De
MDFT-therapeut zal ook streven naar grotere betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken in
de instelling, zodat ze zich meer verantwoordelijk voelen voor het behalen van doelen door de
jongere in de instelling. Anderzijds zal de MDFT-therapeut ook stimuleren dat de instelling bekijkt of
de leefgroepdoelen nog actueel zijn of bijgesteld moeten worden.
“Alles gaat nu toch goed”
Tegenover uit elkaar spelen staat coalitievorming, in een gezamenlijke poging van gezinsleden de
werkelijkheid te miskennen en de huidige situatie te idealiseren. Een voorbeeld:
De jongere en de ouders zeggen dat er geen problemen meer zijn. De relatie tussen de jongere en
ouders zou goed zijn, evenals zijn gedrag tijdens bezoek en thuis. De ouders denken dat de
problemen over zijn, en dat het verleden voorbij is en niet zo belangrijk meer. Behandeling is niet
nodig, want “alles gaat toch goed?” Hoewel MDFT positieve gedachten en gevoelens uitvergroot, ligt
hier een risico waarop de therapeut bedacht moet zijn. Hierbij kunnen verschillende zaken spelen:
-

Soms bepaalt de wens van de ouders de gedachte.
Soms vinden gezinsleden elkaar in de angst dat het verleden zich zal herhalen; dit drijft hen tot
gezamenlijke ontkenning.
Soms betreft het angst om een conflict aan te gaan.

MDFT wil dat jongere en ouders oefenen in verbetering van onderlinge interacties. Zonder oefenen is
ogenschijnlijke verbetering vaak niet meer dan schijn. Voor de MDFT-therapeut is hier ook het
oordeel van collega’s van belang, zoals van de gedragswetenschapper, de mentor en de
trajectbegeleider. Collega’s kunnen dwarsliggen, maar juist ook helpen inzichten aan te scherpen.
De MDFT-therapeut heeft interventies ter beschikking om te peilen hoe de vlag er werkelijk bij staat,
zoals:
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Complimenteer de ouders voor hun vertrouwen in hun kind.



Vertel wat de ervaring in MDFT leert: “De grootste fout die we nu met elkaar kunnen maken, is te
denken dat uw kind er al is. We weten uit ervaring dat de overgang van binnen naar buiten de
instelling lastig is en dat u heel belangrijk bent om dit goed te begeleiden en alert te blijven.”



Leg nadruk op de ernst van de problematiek. Bijvoorbeeld: “We kunnen leren van de fouten die
hij en/of jullie in het verleden hebben gemaakt. Dat mag nooit meer gebeuren, dat wilt u niet.
Laten we met elkaar bekijken water nodig is om niet in zelfde situaties als het verleden te
vervallen.”



Maak gebruik van het verleden en de wanhoop van ouders toen: “Ik weet wat u me verteld hebt
over die periode. Dat mag nooit meer gebeuren. Daar moeten wij met elkaar voor zorgen.”



Vergroot sluimerende zorgen van de ouders. “Fijn dat u positief bent. Maar als u eerlijk bent,
maakt u zich dan helemaal geen zorgen, of ergens toch wel? Hoe zien die zorgen er precies uit?”

14.4 Vertrouwelijkheid
Zojuist stelden wij dat de therapeut geen doorgeefluik is. Dit betekent ook: niet uit sessies klappen.
De therapeut moet vertrouwelijkheid betrachten, en tegelijk gevoel hebben voor het spanningsveld
tussen de verschillende doelen van de instelling, enerzijds ‘controleren en beheersen’ van de jongere
en anderzijds ‘behandelen’.
Vertrouwelijkheid heeft een wettelijke grondslag.
MDFT valt onder de WGBO, Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Die bepaalt dat de
jongere en de ouders afdoende moeten worden geïnformeerd over de behandeling en ermee
moeten instemmen. De gegevens verzameld in de contacten tussen therapeut en casus zijn
vertrouwelijk; de therapeut kan ze niet aan derden doorspelen tenzij met toestemming van het
betrokken gezinslid of gezinsleden. (De therapeut kan bepaalde informatie wel delen met een
medebehandelaar of andere hulpverlener met een duidelijke functie in de behandeling, zoals
diagnostiek of consult. Ook dan is het nodig de gezinsleden te raadplegen.) Medewerkers van de
instelling hebben dus geen vrije toegang tot het behandeldossier en mogen dit ook niet eisen.
De therapeut mag op grond van de WGBO en andere ‘patiëntenwetgeving’ niet aan derden vertellen
wat er in de sessies besproken is. Uitzondering is als de jongere iets vertelt dat een gevaar vormt
voor hemzelf (suïcide bijvoorbeeld) of voor anderen (voornemen om geweld te plegen bijvoorbeeld).
Als de jongere dingen rapporteert in de sessie die al gebeurd zijn, kan de therapeut die niet
doorvertellen, want dan zou hij zijn geheimhoudingsplicht schenden.
Er is echter ook andere wetgeving, gericht op verplichtingen die de instelling heeft. De verschillende
wettelijke kaders vertalen zich in verschillende taken van onderscheiden medewerkers van de
instelling. Dit kan spanning oproepen. Maar die spanning kan met duidelijk instellingsbeleid en bij
goede collegiale verhoudingen beheersbaar blijven.
Hier een voorbeeld:
Een moeder vertelt dat ze eigenlijk niet eerlijk is naar de instelling over het verloop van het onbegeleid
verlof thuis. De jongere slaapt niet altijd volgens afspraak thuis en daarnaast drinkt hij tijdens verlof veel
alcohol.
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Dit is ernstig. De therapeut wil voorkomen dat er snel wordt gegrepen naar middelen als sancties en
repressie. Hij wil de crisis als aangrijpingspunt gebruiken voor verdere behandeling, niet als
afkappunt. Hij zal niet willen dat bijvoorbeeld ‘meerdaags onbegeleid verlof’ van de jongere meteen
wordt teruggedraaid naar minder verlof of zelfs ontzegging van verlof.
De therapeut gebruikt crisis of terugval om behandeldoelen te accentueren en om de ouders aan zijn
kant te krijgen. “Als we dit niet veranderen, dan glijden wij ver terug. Dit is heel belangrijk. Nu komt
het erop aan, op jullie aan. Jullie zijn nu heel belangrijk. De verandering moet van jullie komen, door
dit aan te pakken.”
De therapeut overtuigt de ouders ervan dat zij hun rol als opvoeder weer moeten oppakken. Hij
belegt met hen een of meer sessies om ze een standpunt te laten innemen tegen alcohol of drugs,
om open kaart te spelen, om hun grenzen duidelijk aan te geven, om als ouders hun zorgen uit te
spreken en om hun kind aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid.
Hij legt de ouders uit dat het sluiten van een stiekem verbond met de jongere averechts werkt en de
problemen van de jongere in stand houdt of versterkt.
Dan volgen er sessies met ook de jongere erbij, waarin het bovenstaande een plaats krijgt.
De instelling moet ruimte geven voor dit proces. Uiteindelijk is iedereen ermee gebaat en vallen de
belangen samen.
Vuistregels
De algemene regel is: de inhoud van de sessies valt onder de geldende regels voor handhaving van
vertrouwelijkheid. Uitzondering hierop is mogelijk als uit de sessie blijkt dat de jongere in gevaar is of
een gevaar vormt.
De volgende vuistregels gelden:


De therapeut legt bij aanvang van MDFT aan jongere en ouders uit wat vertrouwelijkheid
betekent, dus ook wat de grenzen daarvan zijn.



Het behandeldossier is vertrouwelijk. Jongere en ouders weten dat wat in sessies besproken
wordt vertrouwelijk is, binnen de grenzen die de therapeut heeft aangegeven.



De therapeut is geen doorgeefluik.



Als de therapeut merkt dat ouders informatie achterhouden, beoordeelt hij dit vanuit zijn kennis
van het gezin. Past dit in vroegere of huidige patronen in dit gezin? Als dit zo is, is er des te meer
reden te streven naar openheid. Openheid heeft dan een therapeutisch belang. De therapeut
stimuleert de gezinsleden om zelf opening van zaken te geven aan de instelling, en niet via hem.



De therapeut kan zelf zaken aan de instelling melden als de veiligheid van de jongere of van
derden in het geding is. Dit geldt ook als de jongere zegt weg te willen lopen; dit druist zo tegen
het instellingsbelang in dat de therapeut dit moet melden (maar niet buiten de rug van de
jongere om), al zal hij eerst proberen er in sessies over te praten.



De therapeut zet zich in voor goede werkrelaties met collega’s. Dan zal vertrouwelijkheid niet
snel een punt worden. Conflicten over vertrouwelijkheid komen meestal voort uit angst of uit
competentiestrijd. Hij rapporteert aan collega’s op geëigende momenten (§ 7.2).



De instelling geeft de therapeut de ruimte om te behandelen, in het vertrouwen dat dit in het
belang is van de jongere en dus ook van de instelling.
62

14.5 Gebruik van alcohol of drugs
MDFT besteedt onder meer aandacht aan het voorkomen en behandelen van verslavingsproblematiek. Dit geldt ook voor residentiële toepassing.
Toch is er een verschil. Gebruik van drugs en alcohol is verboden in instellingen voor jeugdzorg en
tijdens verloven. Dit betekent niet dat gebruik van deze middelen achterwege blijft. Medewerkers
van de instelling weten best dat er soms drugs circuleren, en dat de jongere drugs of alcohol kan
nemen tijdens verlof.
Gebruik van alcohol of drugs door de jongere kan aan het licht komen in de urinecontroles, dus
buiten een MDFT-sessie om. De instelling moet het tot haar beleid rekenen om de bewuste jongere
niet meteen te sanctioneren met drastische maatregelen.
Het beste is de MDFT-therapeut de gelegenheid te gunnen om met de bevinding aan de slag te gaan.
De therapeut zal niet schrikken van terugval in gebruik van drugs en alcohol. Behandeling van
verslavingsproblematiek is een Echternach-processie: twee stappen vooruit, een achteruit. Een
misstap is eerder regel dan uitzondering. Een ervaren therapeut ziet die misstap als kans (duiding;
bespreken van zwakheden; training in vaardigheden), niet als rampspoed. De insteek van MDFT is
vooral de ouders of andere systemen te betrekken, met deze punten in gedachten:
-

Leggen van de relatie tussen middelengebruik nu en problemen uit het verleden (ouders kunnen
dit vaak goed aangeven)
Ouders helpen een duidelijk standpunt tegen drugs of alcohol in te nemen en dit de jongere te
vertellen zonder ’moraliserend’ te zijn
Ouders en jongere helpen om open over gebruik van middelen te communiceren
Ouders helpen de jongere te steunen om vol te houden bij het stoppen met overmatig drinken of
het nemen van drugs.

Consumptie van alcohol of drugs tijdens verlof kan ook tijdens een MDFT-sessie blijken. Wat moet de
therapeut dan doen? Als de instelling hem de ruimte biedt als aanbevolen, kan hij het onderwerp in
sessies met de jongere en de ouders aan de orde stellen. Dát moet de eerste insteek zijn en niet het
dreigen met straffen door de instelling.
Samen met jongere en ouders kijkt de therapeut dan naar factoren die het gebruik beïnvloeden. Er
wordt een plan gemaakt, met twee vragen. Waarmee gaat de jongere zelf aan de slag en waarmee
kunnen de ouders helpen?
Vervolgens zal de MDFT-therapeut de jongere en de ouders ervan overtuigen om het gebeurde ook
bij de mentor te melden. Dus het feit wordt aan de instelling gemeld, maar niet onbekookt. Bij
melding is duidelijk hoe de gezinsleden verder willen opereren om herhaling te voorkomen
(standpunt van de ouders tegen drugs en onmatig drinken; huisregels tijdens verlof; behandeldoelen
in MDFT; enzovoort).
Met andere woorden, de therapeut hangt niet meteen aan de bel. Hij motiveert de gezinsleden om
openheid te betrachten, nadat hij hen in een of enkele sessies heeft geholpen een koers te kiezen.
Als de medewerkers van de instelling goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar respecteren, kan de
zojuist beschreven aanpak gunstig uitpakken. De instelling zal bij rapportage van middelenmisbruik
vooral de jongere aanspreken, met positieve intenties. De MDFT-therapeut mobiliseert de steun van
de ouders. De druk op de jongere kan in samenspraak tussen instelling en therapeut worden
opgevoerd, zonder zware sancties op te leggen.
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Een voorbeeld:
De rechter heeft voor Anna met spoed een machtiging afgegeven voor plaatsing voor drie maanden binnen
het vrijwillig kader van de jeugdzorg. Anna is verslaafd aan speed. Haar moeder en stiefvader hebben geen
grip meer op haar. Anna wil niet meer thuis blijven.
In de instelling heeft Anna last van afkickverschijnselen. De leefgroep wint advies in bij MDFT. In overleg
wordt besloten een verslavingsarts in te schakelen. Die schrijft Anna medicatie voor.
Binnen een week na opname van Anna valt het besluit om MDFT toe te passen. Daarin is ophouden met
drugs een behandeldoel, met acceptatie van de realiteit van ‘vallen en opstaan’, in overleg met de
leefgroep.
Anna raakt gemotiveerd om te stoppen met drugs en staat na een aantal gesprekken open voor herstel van
contact met haar moeder en stiefvader. Die zijn erg betrokken en waarderen MDFT. Anna wil graag op zich
zelf gaan wonen, maar er zijn wachtlijsten voor toekenning van woonruimte.
De MDFT-therapeut werkt aan contactherstel en het mogelijk maken van een overbruggingsperiode thuis.
In de onderlinge gesprekken groeit het vertrouwen. Anna gaat na drie maanden weer thuis wonen. Ze gaat
naar school (MBO). Het lukt haar van drugs af te blijven; de urinetests blijven schoon. Haar ouders gunnen
haar steeds meer ruimte. Anna wil nog steeds op zichzelf wonen, maar wil dit goed voorbereiden. De
instelling zet een zogenoemde 16+ coach in om Anna te helpen bij de voorbereiding op zelfstandig wonen.
Na zes maanden is MDFT klaar en kan de coach aan de slag.

14.6 Terugval gedurende de behandeling
Eerder al spraken wij over misstap of terugval, in of buiten de instelling. Met deze termen bedoelen
wij een gebeurtenis of gedraging van jongere en/of ouders die ingaat tegen de gemaakte afspraken
of tegen de gestelde behandeldoelen. De jongere heeft zich bijvoorbeeld agressief gedragen, drugs
gebruikt of gelogen over afgesproken activiteiten tijdens verloven.
Veel is al aan de orde geweest. Wij vatten enkele punten samen:
Betrokken medewerkers overleggen over de consequenties van de terugval, ieder uit eigen
verantwoordelijkheid en deskundigheid. De MDFT-therapeut heeft hierbij een adviserende stem. De
gedragswetenschapper en teamleider (of bij ernstige crisis, het sectorhoofd of hoofd behandeling)
moet wel erg goede argumenten hebben om af te wijken van het advies van de MDFT-therapeut.
Overwegingen:


Terugval of misstap hoort bij behandeling. Behandeling zonder misstap is een zeldzaamheid.
Zoals eerder gesteld: het is vaak twee stappen vooruit en een stap achteruit.



Terugval of een misstap moet bezien worden in het geheel van de behandeling en niet als gedrag
of gebeurtenis op zich.



Een terugval of misstap is een leerervaring. Een crisis biedt nieuwe kansen om bijvoorbeeld
ouders te committeren: “Dit geeft aan hoe belangrijk u bent. Dit vraagt om een heel duidelijk
standpunt van u. Spreek uw grote zorg uit, maar geeft ook aan waar u de grens gaat leggen.”



Neveneffect kan een sterkere alliantie met de ouders zijn. “U staat er niet alleen voor. Als u dat
zo gaat doen, zullen wij u daarin steunen waar we kunnen.”
Een voorbeeld:
A is een meisje van 13 jaar. Zij zal over een maand de instelling verlaten om weer thuis bij haar moeder te
gaan wonen. Het verlof wordt opgebouwd en A is nu tweemaal een weekend van vrijdagavond tot
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zondagavond naar huis geweest. Het eerste weekend heeft A zich niet volledig aan een bepaalde afspraak
gehouden, maar de moeder was op enige terugval voorbereid. Zij sprak met haar dochter en nam de
afspraken opnieuw door. Het weekend erna bleef het meisje met een vriendin te lang op straat en zij kwam
niet op tijd thuis. Zij negeerde sms’jes van haar moeder. Moeder bleef uren lang met de dochter bellen, die
eindelijk thuiskwam maar niet duidelijk wilde zeggen waar ze was geweest en met wie.
De instelling besloot de verlofregeling niet terug te draaien, maar in de gezinssessie de week erop vroeg
moeder zelf om een sanctie. Het weekend had haar veel energie gekost en ze had zich grote zorgen
gemaakt. Dat wilde ze niet weer in het komende weekend. De moeder stelde voor het verlof in te korten en
het meisje de kans de bieden het volle verlof weer terug te verdienen.

Het was voor de behandeling van belang dat het initiatief tot sanctie en het perspectief van
beloning van de moeder kwam en niet van de instelling.
14.7 Het verlof
Het verlof kwam al eerder aan bod. MDFT ziet het verlof als belangrijk aangrijpingspunt en uitdaging
tot goede samenwerking met collega’s van de instelling.
MDFT beschouwt het begeleid en onbegeleid verlof als oefenstages, als gelegenheden om
gezinsinteracties te bestuderen, om te trainen in gezinsvaardigheden (onderlinge communicatie;
opvoeding) en om de jongere voor te bereiden op de ‘vrijheid’. Hoe eerder verlof plaatsvindt, des te
beter. Belangrijk is dat de instelling deze visie onderschrijft.
Een voorbeeld:
De therapeut was net begonnen met het derde deel van MDFT. De moeder van C was erg teleurgesteld dat
haar dochter, die in weekenden al op verlof mocht, geen verlof had gekregen voor Koninginnedag. De
instelling wilde één lijn trekken voor alle meisjes uit de desbetreffende leefgroep: geen verlof. De moeder
had de feestdag – van oudsher zo bijzonder voor haar en haar dochter samen – al in gedachten ingevuld.
De therapeut moedigde de moeder aan haar gedachten op te schrijven en contact op te nemen met de
gedragswetenschapper (behandelcoördinator). Intussen belde hij ook zelf de behandelcoördinator om
vanuit het perspectief van MDFT het meisje toe te staan om op Koninginnedag op verlof te gaan. Toen de
moeder de coördinator belde en haar argumenten duidelijk uitlegde, stemde de coördinator tot blijdschap
van moeder en dochter in.
De therapeut boekte een snel succes (daar wordt in MDFT naar gestreefd) en versterkte zo de
behandelmotivatie van en het vertrouwen bij de gezinsleden.

De mentor gaat met de jongere mee tijdens de eerste fases van verlof. De MDFT-therapeut gaat dan
ook langs, en ook bij later verlof. Dit hoeft niet tot gekunstelde situaties te leiden zolang iedereen
maar goed geïnformeerd is. Tips:


De therapeut plant de gezinssessie aan het begin van het verlof en reist met de jongere mee en
gebruikt die tijd om de gezinssessie voor te bereiden. Hij reist weer terug na de sessie om de
jongere en het gezin hun privacy te gunnen.



Of de therapeut plant de sessie aan het eind van het verlof en neemt eventueel de jongere mee
terug naar de instelling.



Ook mogelijk is dat er voor MDFT-sessies extra verlof wordt gepland. De mentor van de jongere
gaat gewoon mee tijdens het begeleid verlof en de MDFT-therapeut vraagt voor een MDFT-sessie
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extra verlof aan en vergezelt de jongere op de heen- en terugweg. Bijkomend voordeel: het
motiveert de jongere tot deelname aan MDFT, omdat het hem extra verlof oplevert.
Een paar aandachtspunten:


De MDFT-therapeut ziet het verlof als een recht en als privilege: enerzijds heeft de jongere recht
op contacten met de gezinsleden in zijn eigen thuisomgeving, anderzijds wordt het de jongere
gegund als beloning, omdat hij er aan toe is. In MDFT ligt de nadruk meer op beloning dan op
sancties.



De instelling besluit over verlof. De therapeut moet bij de verlofafspraken een adviserende stem
hebben. Hij kan een sanctie zoals intrekking van verlof wanneer de jongere in de instelling over
de schreef gaat, als contraproductief of schadelijk beschouwen en die mening inbrengen.



Strubbelingen kunnen worden beperkt als de instelling een duidelijk verlofbeleid heeft. Daarin is
onderscheid mogelijk tussen ‘zakelijk’ (solliciteren, zaken op orde brengen, MDFT-sessie) en
meer recreatief verlof, maar in beide gevallen ziet de MDFT-therapeut therapeutische kansen.



Regels voor verlof zijn strikt; verlofafspraken worden vastgelegd in het hulpverleningsplan. De
gedragswetenschapper bespreekt de regels van de instelling met gezinsleden en de MDFTtherapeut bereidt met hen het verlof voor: eerst in een sessie met de ouders, daarna in een
sessie met ook de jongere erbij.

Bij het verlof komt het meer dan ooit aan op goede samenwerking tussen mentor en MDFTtherapeut.
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Bij het opstellen van deze Wegwijzer hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van interne protocollen
en andere documenten van de meewerkende instellingen. Die teksten hadden onder meer
betrekking op indicatiestelling, gezinsscreening en verloftaxatie. Die stukken zijn niet bedoeld voor
openbare publicatie, maar de boodschap is: instellingen kunnen veel van elkaar leren. MDFT
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uw verzoek naar Christa Rijswijk, MDFT Academie.
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