
MST-PSB
Weet dat we er 

voor je zijn

MST-PSB is een intensieve behandeling voor gezinnen met 
jongeren van 10 tot 19 jaar met ernstig seksueel grens-
overschrijdend of risicovol (wervend) seksueel gedrag en 
eventuele bijkomende gedragsproblemen. De behandeling 
vindt plaats in de thuissituatie en is bewezen effectief. 

Informatie voor verwijzers

Meer informatie  
en aanmelden
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
supervisor van het MST-PSB 
team. Dat kan net als het 
aanmelden van een gezin via 
www.teamtoegang.nl. Wilt u 
meer lezen over Multi Systeem 
Therapie? Kijk dan op  
www.multisysteemtherapie.nl

Doelstellingen MST-PSB
• Vermindert het risico op herhaling van het seksueel grensoverschrijdend gedrag.
• Herstel van gezinsrelaties.
• De zeden dader/pleger leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden.
• Voorkomen van uithuisplaatsing of mogelijk maken dat kinderen weer thuis kunnen 

wonen.
• Verbetert het sociale gedrag van de jongere.
• Vergroot de veiligheid voor het slachtoffer, de jongere en de samenleving.
• Jongeren leren omgaan met problemen binnen het gezin, met vrienden of op school. 
• Opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers verbeteren en ze hebben de middelen 

die nodig zijn om zelfstandig moeilijkheden aan te pakken die zich voordoen. 
• Vergroten of verbeteren van de mogelijkheden van het gezin om sociale netwerken te 

ontwikkelen en deze netwerken te gebruiken ter ondersteuning van het ouderschap.

Bereikbaarheid MST-team
Iedere werkdag van 8.30 tot 17.30 uur zijn de MST-PSB therapeuten bereikbaar. Er is 
dan direct contact of er wordt zo snel mogelijk teruggebeld na het inspreken van een 
bericht. Daarnaast is het MST-PSB team 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar 
voor advies in crisissituaties. 

Wie kan verwijzen
Erkende verwijzers zoals gecertificeerde instellingen, wijk- en gebiedsteams en (huis)-
artsen.

Samenwerking met verwijzers
Nauwe samenwerking tussen het MST-PSB team en u is erg belangrijk. We maken 
graag duidelijke en werkbare afspraken. Uw betrokkenheid is gedurende de 
behandeling van groot belang, zeker wanneer moeilijke fases in het veranderproces tot 
crisissen of minder betrokkenheid van ouders leiden. Juist dan is het noodzakelijk om 
als één team voor de ingezette koers te staan. Het MST-PSB team zal alles in het werk 
stellen om de samenwerking met u zo goed mogelijk te laten verlopen.
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Een MST-PSB behandeling wordt uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van 
de jongere: thuis, op school etc. Het is een intensieve behandeling gericht op het 
aanpakken van de oorzaken van ernstige seksuele gedragsproblemen. En op het 
verminderen van risicofactoren in het netwerk van de jongere, in samenwerking 
met gezin, familie, buurt, school en vrienden. In het behandelprogramma wordt een 
‘whatever it takes’ mentaliteit gecombineerd met protocollair behandelen. MST-PSB 
kan in een vrijwillig kader plaatsvinden of vallen onder een door de rechter opgelegde 
maatregel. Een MST-PSB traject duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden. 

Wie komen voor MST-PSB in aanmerking?
• Gezinnen met jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar waarbij sprake is van ernstig 

seksueel grensoverschrijdend gedrag of risicovol (wervend) seksueel gedrag en 
eventuele bijkomende gedragsproblemen.

• Gezinnen waarin jongeren op dit moment een groot risico lopen om uit huis 
geplaatst te worden.

• Gezinnen met jongeren die uit huis geplaatst zijn waar jongeren op korte termijn in 
aanmerking komen voor terugkeer in het gezin.

Hoe werkt MST-PSB?
Bij aanvang van de behandeling wordt een veiligheidsplan gemaakt zodat niet alleen 
de jongere veilig is maar ook mogelijke slachtoffers. Er wordt ook een systemische 
analyse gemaakt om te begrijpen welke factoren een rol spelen bij het instant houden 
van het seksueel grensoverschrijdende gedrag. Er kan sprake zijn van dwang, eerder 
(seksueel) trauma, moeite met herkennen of respecteren van grenzen van de ander 
of juist van zichzelf, laag zelfbeeld en/of andere factoren. Deze factoren worden met 
verschillende interventies behandeld. 

Samen met het gezin ontwikkelt de therapeut positieve interventies gericht op de 
sterke kanten van het gezin. De interventies versterken verantwoordelijk gedrag en 
zijn gericht op het hier en nu. Ze worden zo opgezet dat gezinsleden dagelijks of 
wekelijks een inspanning moeten leveren. Dit bevordert de betrokkenheid. Door te 
werken met kleine tussenstappen zorgt de therapeut er voor dat ouders en de jongere 
elke dag succes boeken op weg naar de gestelde doelen. Eventuele belemmeringen 
om doelen te bereiken worden aangepakt.

Wat kunt u verwachten?
• Het gezin wordt gekoppeld aan een MST-PSB therapeut die centraal aanspreekpunt 

is en als behandelaar de behandeling grotendeels op zich neemt.
• De MST-PSB therapeut ontmoet het gezin gemiddeld drie keer per week in de 

thuis situatie gedurende een periode van 5 tot 7 maanden. 
• De MST-PSB therapeut gaat een intensieve samenwerking aan met de ouders/

verzorgers. 
• De MST-PSB therapeut wordt ondersteund door het MST-PSB team dat bestaat 

uit maximaal drie therapeuten, een supervisor en een consultant/expert van MST 
Associates.

• De MST-PSB therapeut betrekt de omgeving van het gezin bij de behandeling en 
werkt waar mogelijk samen met onderwijs, gezondheidszorg, politie, reclassering en 
andere betrokken professionals. 

• Binnen de MST-PSB behandeling worden verschillende therapievormen toegepast 
zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en relatietherapie.

Resultaten en eff ectiviteit
De effectiviteit van MST is bewezen in zowel randomised controlled trials (RCT’s) 
als quasi-experimentele onderzoeken: de gedragsproblematiek van de jongeren 
vermindert, het functioneren van de gezinnen verbetert, er is meer contact met 
pro-sociale leeftijdgenoten, recidive van ernstige delicten vermindert en het aantal 
uithuis plaatsingen neemt af. Deze positieve resultaten blijven ook op de lange termijn 
zichtbaar (Sawyer & Borduin, 2011).

Uit het onderzoek blijkt verder dat MST-PSB positieve en veelbelovende resultaten 
laat zien, zowel direct na voltooiing van de behandeling als na 18 maanden. Er is wel 
meer onderzoek nodig om de effectiviteit van MST-PSB te vergelijken met andere 
vormen van behandeling van jongeren die seksueel gedrag vertonen dat schadelijk is 
voor henzelf en/of anderen (Boonstra, Doelman, Lange & van der Rijken, 2018).  


