Behandeling
Multi Systeem Therapie
Problem Sexual Behaviour (MST-PSB)
Voor wie
MST-PSB is bedoeld voor jeugdigen van 10 tot 18 jaar met
ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Als gevolg van
de ernst van de gedragsproblemen of het delinquent
gedrag is of dreigt de jongere uit huis geplaatst te worden. Voor de behandeling is van belang dat de jongere
thuis woont (of komt wonen) met een volwassene die
opvoedingsverantwoordelijkheid draagt.

De behandeling
MST-PSB is een multisystemische behandeling. Multisystemisch heeft betrekking op de samenwerking met
gezin, familie, vrienden, school en de buurt. Belangrijk
voordeel voor de jongere is dat hij/zij in de thuissituatie
behandeld wordt en een uithuisplaatsing niet nodig is.
De behandeling duurt vijf tot zeven maanden.

Behandeldoelen
MST-PSB heeft tot doel het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de jongere te stoppen, andere ernstige
gedragsproblemen te verminderen en het recidive risico
te verlagen. Daarnaast wordt in MST-PSB gewerkt aan
het verbeteren van de gezinsrelaties en het verbeteren
van probleemgerelateerd individueel functioneren van
gezinsleden. De behandeling is er op gericht uithuisplaatsing te voorkomen.

Contra indicaties
- De jongere vertoont suïcidaal, homicidaal of psychotisch gedrag waarvoor een crisisinterventie in de vorm
van een opname nodig is.
- De jongere heeft een ernstige mate van autisme.
- De jongere heeft een ernstige leerbeperking

Voor jongeren van 10 tot 18 jaar
met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Aanknopingspunten voor behandeling
- Ontkenning van de problematiek door het systeem.
- Omgevingsfactoren van de jongere welke bijdragen aan
het bestaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
- Veiligheidsmanagement.
- Supportnetwerk voor ouders.
- Ouders helpen om adequate en heldere begeleiding
aan de jongere te bieden; dit om de normale seksuele,
emotionele en sociale ontwikkeling van het kind te
helpen herstellen. Tevens hulp bieden bij het leren van
sociale vaardigheden gericht op het opbouwen van
adequate relaties met vrienden.
Macro; cultuur, religie,
maatschappelijke normen,
media, opvattingen

Meso; vrienden van de familie,
locale media / opinie, hulpverlening,
wet en regelgeving

Micro; de familie, school,
buren / de buurt,
vriendenschapsrelaties, regels
en consequenties, de kerk/
moskee, internet / social media

kind

Samenwerken met gezin, familie,
vrienden, school en de buurt.
MST-PSB is bewezen effectief

Contactpersonen

Studies wijzen uit dat MST-PSB leidt tot significante
vermindering van delictgedrag, maar ook tot verbeteringen in functioneren op school, werk, in gezinsrelaties en
andere sociale contacten.

Regio: Amsterdam Amstelland, Zaandam,
Haarlemmermeer Kennemerland.
Marit Kuijper tel 06 51 34 59 28 (di wo do vr)

Voordelen MST-PSB (in vergelijking met klinische
behandeling)
De behandeling is minder ingrijpend dan een uithuisplaatsing en korter van duur. De natuurlijke ontwikkeling
van een jongere wordt in de thuissituatie het meest
optimaal gegarandeerd, waarbij de belangrijke gezinsrelaties centraal staan. Ook wordt beïnvloeding door
jongeren met vergelijkbare problemen voorkomen.
MST-PSB is ondanks de intensiteit minder kostbaar dan
een uithuisplaatsing.

Regio: West-Brabant West, West-Brabant Oost,
Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant,
Peel 6.1, Dommelvallei, Rivierenland.
Lonneke Broekhoven. Tel 06 20 48 59 58 (ma, di, wo).
Regio: Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond,
Haaglanden, Midden-Holland en omstreken (zoals
Delft, Zoetermeer, Gouda, Dordrecht en tussenliggende
gemeenten), West-Brabant West.
Charlotte Boonstra, tel 06 42 25 50 83

Rechten en plichten
De rechten en plichten van de cliënt zijn te vinden in onze
leveringsvoorwaarden, te vinden op de website van de
Viersprong. Indien de cliënt in behandeling komt, worden
deze tevens beschreven in de behandelingsovereenkomst.

Meer informatie

t 088 - 7656 707
f 088 - 7656 701

info@deviersprong.nl
www.deviersprong.nl
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