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Presentatie 
voorkomen van uithuisplaatsingen

Programma

o Opening door Renée Rietveld, supervisor MST ID

o Kennismaking met onze vier multisysteembehandelingen

o Praktijkvoorbeeld van een succesvolle behandeling

o Route aanmelden van gezinnen

o Vragen? 



Voorkomen van uithuisplaatsingen
Multi Systeem Therapie (MST)

Wij zijn specialist in: 

• Jongeren tussen de 12 en 18 jaar

• Zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag
• Verbale / fysieke agressie, delinquent gedrag, schoolverzuim, drugsgebruik, overlast 

• Risico op (nieuwe / langdurige) uithuisplaatsing

Wij zijn geen specialist in:

• Internaliserende problemen die op de voorgrond staan

• ASS 

• (Acute) psychose

• Risico op suïcide



Voorkomen van uithuisplaatsingen
Multi System Therapy Intellectual Disability (MST-ID)

Wij zijn specialist in: 

• Jongeren tussen de 12 en 18 jaar

• Zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag
• Verbale / fysieke agressie, delinquent gedrag, schoolverzuim, drugsgebruik, overlast 

• Risico op (nieuwe / langdurige) uithuisplaatsing

• Ouders en / of jongeren met LVB (TIQ 85 of lager)

Wij zijn geen specialist in:

• Internaliserende problemen die op de voorgrond staan

• ASS 

• (Acute) psychose

• Risico op suïcide



Voorkomen van uithuisplaatsingen
Multi System Therapy Problem Sexual Behavior (MST - PSB)

Wij zijn specialist in: 

• Jongeren tussen de 10 en 18 jaar

• Zeer ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag
• Vermoedens daders seksueel misbruik, seksueel wervend gedrag, ernstig verstoorde seksuele 

ontwikkeling

• Risico op (nieuwe / langdurige) uithuisplaatsing

Wij zijn geen specialist in:

• ASS 

• (Acute) psychose

• LVB



Voorkomen van uithuisplaatsingen
Multi System Therapy Child Abuse and Neglect (MST - CAN)

Wij zijn specialist in: 

• Jongeren tussen de 6 en 17 jaar

• Sprake van fysieke mishandeling en/of fysieke verwaarlozing 

(afgelopen half jaar) en evt. emotionele mishandeling en 

verwaarlozing

• Risico op (nieuwe / langdurige) uithuisplaatsing

Wij zijn geen specialist in:

• ASS en LVB bij ouders

• (Acute) psychose, suicidaliteit bij ouders

• Gezinnen die de Nederlandse taal niet beheersen



Samenwerking met verwijzers

• Aanmeldfase

• Startfase 

• Tussenevaluatie

• Eindevaluatie

+  Samenwerking met andere betrokkenen, 

zoals eigen netwerk, andere zorgaanbieders,

scholen,  wijkagenten, buurthuizen, sportclubs e.d.



Aanmeldroute

• Telefonisch vooroverleg met supervisor van de specifieke doelgroep 

(contactgegevens zie folder)

• Aanmelding via de website https://www.deviersprong.nl

• Inclusief recente dossierstukken 

• Inclusief perspectiefplan (regiogebonden)

• Dossierscreening

• Intake / startgesprek 

• Met gezin, verwijzer, MST-therapeut en supervisor

https://www.deviersprong.nl/


Vragen ??



Bedankt voor uw aandacht

Meer informatie over de Viersprong en ons behandelaanbod

vindt u op onze website; www.deviersprong.nl

Voor meer informatie over ons behandelaanbod, laagdrempelig en

anoniem sparren op casusniveau of meer informatie over

aanmelding kunt u ook direct contact opnemen met de supervisor 

van het specifieke behandelprogramma (zie folder).

Graag tot ziens!

http://www.deviersprong.nl/

