“Erik is reeds enkele jaren bekend
bij justitie door het plegen van een
aantal delicten waaronder straatroof,
afpersing, heling en mishandeling.
De maat is vol en er moet
nú iets gebeuren”.
Henk (49) uit Kapelle

Multi Systeem Therapie
Voor wie
Multi Systeem Therapie (MST) richt zich op jongeren tussen
de 12 en 18 jaar met heftige gedragsproblemen thuis en op
school. Ook vertonen zij dikwijls delinquent gedrag en hebben
ze verkeerde vrienden. Vaak zijn ouders ten einde raad en
voelen zich genoodzaakt een uithuisplaatsing aan te vragen.
Veelal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of
een gesloten jeugdzorg plus-instelling.
Doel
De therapeut werkt samen met de jongere, gezins- en familieleden aan het verbeteren van de relaties thuis, met vrienden,
school en in de buurt. Eigenlijk wordt het netwerk in breedste
zin van het woord ingezet. In 9 van de 10 gezinnen lukt het
om de onderlinge relaties en de sfeer thuis te verbeteren,
jongeren te helpen aan een zinvolle dagbesteding en om nieuwe
politiecontacten te voorkomen. Zo functioneert iedereen in
het gezin beter en blijkt uithuisplaatsing vaak niet nodig.
Een MST therapeut probeert te voorkomen dat jongeren in
jeugdgevangenissen -of andere gesloten instellingen geplaatst
worden, door meerdere malen per week aan huis te komen.

Relatie met IPT
MST lijkt op Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). IPT van
Juvent richt zich ook op een breed scala van problemen, maar
dan voor jongeren van 0-18 (soms tot 23) jaar. Veelal is de
problematiek lichter van aard dan bij MST. Zowel MST als IPT
gaan uit van het verbeteren van de thuissituatie, waarbij MSTtherapie intensiever en frequenter wordt ingezet.
Meer informatie?
Voor MST van Juvent is een zorgopdracht nodig van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in uw gemeente, of een
verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
Neem voor meer informatie contact op met het regiokantoor
van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze website.
Contact
Adrie Roijaards, supervisor MST
06 - 52 05 40 00 • aroijaards@juvent.nl
www.juvent.nl
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Duur
Een MST behandeling duurt gemiddeld vijf maanden met een
maximum van zes , waarin heel hard met de jongere en het
gezin, maar ook het netwerk in de buurt en school wordt gewerkt.
In een korte tijd kan veel bereikt worden. Een MST therapeut is
hiervoor altijd bereikbaar, ook in het weekend en ‘s nachts.

Voordeel door inzet MST
Door MST in te zetten, kunnen hoge kosten door opname in
een Justitiële Jeugdinrichting of een gesloten Jeugdzorgplusinstelling worden voorkomen. De resultaten op terugval na
behandeling tonen succesvolle percentages.

