
Ambulante specialistische behandeling 
 

 Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistisch GGZ 1 

Productcode 54001 

Prijs per eenheid €  94,80 per uur                

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Problematiek Er is sprake van enkelvoudige of meervoudige problematiek, ten gevolge van 

psychische problematiek of stoornis. 

Er is een vermoeden van een DSM stoornis of een al vastgestelde DSM 

stoornis.   

De jeugdige participeert leeftijd-adequaat in de samenleving. 

De jeugdige laat internaliserend en/of externaliserend problematisch gedrag 

zien. 

Mogelijk is ook sprake van psychische problematiek/verslaving van de 

ouder(s). 

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het kind én het gezin (systemische aanpak).  

De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op herstel, 

verbetering, gedragsverandering teweegbrengen, het versterken van de 

opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met 

gedrag van het kind en organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling, 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

Postmaster SKJ/BIG voor de regiebehandelaar. 

Multidisciplinair team in dienst hebben (*) dat betrokken is bij de 

behandeling; tenminste bestaande uit een K&J psychiater en/of klinisch 

psycholoog c.q. een functionaris met de gecombineerde kwalificatie 

“klinische psychologie-psychotherapie”.  

Eventueel aangevuld met minimaal SKJ/BIG-geregistreerde HBO geschoolde 

professionals, zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

(*) In dienst hebben van de genoemde functie-inzet, m.u.v. de K&J-

psychiater, hiervoor geldt: aantoonbare formele en vastgelegde 

beschikbaarheid bij de behandeling, gelet op de vereiste functie-inzet. 



Voorwaarden De maximale inzet bedraagt 6 maanden en gemiddeld 6 uur per maand. 

Hierna is eventueel verlenging van een half jaar mogelijk, in overleg met de 

oorspronkelijke verwijzer. 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 6 x 6 uur= 36 uur  gedurende de 

gehele periode van 6 maanden).  

Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd 

zijn. 

 
  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistisch GGZ 2 

Productcode 54002 

Prijs per eenheid €  105,60 per uur                 

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Problematiek Er is sprake van meervoudige problematiek, eventueel op meerdere 

leefgebieden, ten gevolge van psychische problematiek of stoornis. 

 

Er is een vermoeden van een DSM stoornis of een al vastgestelde DSM 

stoornis.   

 

De jeugdige participeert in beperkte mate leeftijd-adequaat in de 

samenleving. 

 

De jeugdige laat internaliserend en/of externaliserend problematisch 

gedrag zien. 

 

Ouders hebben mogelijk niet de juiste opvoedvaardigheden. 

 

Jeugdige/netwerk heeft mogelijk onvoldoende vertrouwen in de 

hulpverlening. 

 

Mogelijk is ook sprake van psychische problematiek/verslaving van de 

ouder(s). 

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het kind én het gezin (systemische aanpak).  

De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op herstel, 

verbetering, gedragsverandering teweegbrengen, het versterken van de 

opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met 

gedrag van het kind en organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

Postmaster SKJ/BIG voor de regiebehandelaar. 

Multidisciplinair team in dienst hebben (*) dat betrokken is bij de 

behandeling; tenminste bestaande uit een K&J psychiater én klinisch 

psycholoog of functionaris met de gecombineerde kwalificatie “klinische 

psychologie-psychotherapie”.  

Eventueel aangevuld met minimaal SKJ/BIG-geregistreerde HBO 

geschoolde professionals, zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader 

Jeugd. 



 
 
  

(*) In dienst hebben van de genoemde functie-inzet, m.u.v. de K&J-

psychiater, hiervoor geldt: aantoonbare formele en vastgelegde 

beschikbaarheid bij de behandeling, gelet op de vereiste functie-inzet. 

Voorwaarden De maximale inzet bedraagt 12 maanden en gemiddeld 8 uur per maand. 

Hierna is eventueel verlenging van een half jaar mogelijk, in overleg met 

de oorspronkelijke verwijzer. 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 12 x 8 uur = 96 uur 

gedurende de gehele periode van 12 maanden).  

Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden 

tijd zijn. 



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistisch GGZ 3 

Productcode 54003 

Prijs per eenheid €  112,80 per uur                

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van meervoudige problematiek, eventueel op meerdere 

leefgebieden, ten gevolge van psychische problematiek of stoornis. 

Er is een vermoeden van een DSM stoornis of een al vastgestelde DSM 

stoornis.   

De jeugdige is (tijdelijk) niet meer in staat om (leeftijd-adequaat) in de 

samenleving te participeren. 

De jeugdige laat internaliserend en/of externaliserend zwaar 

problematisch gedrag zien. 

Ouders hebben mogelijk niet de juiste opvoedvaardigheden. 

Jeugdige/netwerk heeft mogelijk onvoldoende vertrouwen in de 

hulpverlening. 

Mogelijk is ook sprake van psychische problematiek/verslaving van de 

ouder(s). 

Er is een hoog risico op crisis. 

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het kind én het gezin (systemische aanpak). 

Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op 

herstel, verbetering, gedragsverandering teweegbrengen, het versterken 

van de opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan 

met gedrag van het kind en organiseren van terugvalpreventie. 

Bij dreigende crisis gericht op het stabiliseren en verergering of opname 

voorkomen. 

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

BIG-registratie voor de regiebehandelaar. 

Multidisciplinair team, dat via een dienstverband aantoonbaar betrokken is 

bij de behandeling, tenminste bestaande uit een K&J psychiater én klinisch 



psycholoog of een functionaris met de gecombineerde kwalificatie 

“klinische psychologie-psychotherapie”.  

Eventueel aangevuld met minimaal SKJ/BIG-geregistreerde HBO 

geschoolde professionals, zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Voorwaarden De maximale inzet bedraagt 12 maanden en gemiddeld 8 uur per maand. 

Hierna is eventueel verlenging van een half jaar mogelijk, in overleg met de 

oorspronkelijke verwijzer. 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 12 x 8 uur = 96 uur gedurende 

de gehele periode van 12 maanden).  

Maximaal 50% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd 

zijn. 

  

  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistisch LVB 1 

Productcode 45A55 

Prijs per eenheid €  81,00 per uur.                 

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Problematiek Jeugdige heeft een IQ tot 85.  

 

Jeugdige is vanuit de cognitieve beperking (beperkt) leerbaar op de 

benoemde behandeldoelen 

 

Er is naast LVB sprake van enkelvoudige problematiek.  

 

De behandeling is primair gericht op de kindfactoren, in combinatie met 

ondersteuning aan ouders.  

 

De draagkracht/draaglast kan uit balans zijn. 

 

Jeugdige laat problematisch gedrag zien, waardoor de ontwikkeling 

verstoord wordt.  

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het voorkomen van stagnatie en/of het 

bevorderen van de ontwikkeling.  

 

Het betreft voornamelijk kortdurende behandeling van 6-12 maanden. PMT 

en vak-of speltherapie kan onderdeel uitmaken van de behandeling. 

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling, 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

SKJ/HBO geschoolde jeugdhulpprofessionals. 

Eindverantwoordelijkheid ligt bij een gedragswetenschapper, die via een 

dienstverband is ingebed in de organisatie. 

Voorwaarden De inzet bedraagt in beginsel 6-12 maanden en gemiddeld 6 uur per maand. 

Hierna is eventueel verlenging mogelijk, altijd in overleg met de 

gemeentelijke toegang of verwijzer. 

 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 6 x 6 uur = 36 uur gedurende de 

gehele periode van 6 maanden).  

 

Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd 

zijn. 

 

Daarnaast geldt een verplichting voor inschrijving op producten 

“Ondersteuning Zelfstandig Leven Jeugd” zodat het aangeleerde kan 

worden geborgd. 



 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistisch LVB 2 

Productcode 45A56 

Prijs per eenheid € 86,40                  

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Problematiek Jeugdige heeft een IQ tot 85, of een hieraan grenzend IQ,  waarbij door de 

meervoudige problematiek noodzaak is tot behandeling binnen een LVB-

setting. 

Jeugdige is vanuit de cognitieve beperking (beperkt) leerbaar op de 

benoemde behandeldoelen 

Er is naast LVB sprake van meervoudige problematiek.  

De behandeling is gericht op zowel het kind als het gezin (systemische 

aanpak).   

De draagkracht/draaglast is uit balans. 

Jeugdige laat problematisch gedrag zien, waardoor de ontwikkeling 

verstoord wordt.  

Er is mogelijk sprake van verstandelijke beperking ouder(s).  

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling en/of 

stabiliseren en/of voorkomen van achteruitgang in de ontwikkeling.  

Het betreft voornamelijk langere behandelingen, met mogelijkheid van 

verlenging na evaluatie, altijd in overleg met de gemeentelijke toegang of 

verwijzer.  

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling, 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

Minimaal WO geschoolde regiebehandelaar (SKJ/BIG)  

HBO professionals met een SKJ registratie voor overige betrokken 

behandelaren. 

Multidisciplinair team betrokken bij de behandeling, met in ieder geval een 

GZ-psycholoog en/of een gedragswetenschapper, die via een dienstverband 

is ingebed in de organisatie.  



Voorwaarden De inzet bedraagt maximaal 12 maanden en gemiddeld 8 uur per maand. 

Hierna is eventueel verlenging mogelijk, altijd in overleg met de 

gemeentelijke toegang. 

 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 12 x 8 uur = 96 uur gedurende 

de gehele periode van 12 maanden.  

Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd 

zijn. 

Afschalen naar LVB 1 moet binnen de organisatie kunnen, dus er geldt een 

verplichte inschrijving voor beide LVB-producten (LVB 1 en LVB 2). Daarnaast 

geldt een verplichting voor inschrijving op producten “Ondersteuning 

Zelfstandig Leven Jeugd”, om het aangeleerde te borgen. 

 
  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Ambulant specialistische Jeugdzorg 

Productcode 45A57 

Prijs per eenheid € 84,60 per uur.                

Eenheid Inspanningsgericht, uurtarief  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Problematiek Er is sprake van meervoudige problematiek, op meerdere leefgebieden, in 

combinatie met een ondersteuningsbehoefte van ouders. 

De jeugdige laat zodanig problematisch gedrag zien, dat hierdoor de 

ontwikkeling verstoord wordt. 

De draagkracht/draaglast van het systeem is fors uit balans.  

Kenmerken 

behandeling 

De behandeling is gericht op het kind én het gezin (systemische aanpak).  

De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op verbetering, 

ontwikkeling en gedragsverandering, het versterken van de 

opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en het  leren omgaan met 

gedrag van het kind en organiseren van terugvalpreventie. 

De behandeling vindt veelal in de thuissituatie plaats. 

Er is naar verwachting langer dan 3 maanden inzet nodig. 

Wettelijke criteria Jeugdwet. Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling, 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

(Post-)master SKJ/BIG voor regiebehandelaar. 

Multidisciplinair team -door middel van een dienstverband ingebed in de 

organisatie- betrokken bij de behandeling, waarin minimaal: een postmaster 

SKJ-gedragswetenschapper, een orthopedagoog en GZ-psycholoog. 

Eventueel aangevuld met SKJ/HBO geschoolde jeugdhulpprofessionals. 

Voorwaarden De maximale inzet bedraagt in beginsel 8 maanden en gemiddeld 6 uur per 

maand. Hierna is eventueel verlenging mogelijk, in overleg met de 

gemeentelijke toegang. 

De geïndiceerde uren kunnen gedurende de gehele indicatieduur flexibel 

worden ingezet (dus bijvoorbeeld maximaal 8 x 6 uur = 48 uur, gedurende 

de gehele periode van 8 maanden).  



Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd 

zijn. 

Jeugdhulpaanbieders op dit product moeten ook inschrijven op jeugdhulp 

ambulant regulier (45J02/45J03) in verband met op- en afschaling en 

daarnaast geldt een verplichting voor inschrijving op producten 

“Ondersteuning Zelfstandig Leven Jeugd”, om het aangeleerde te kunnen 

borgen. 

 
  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving MultiDimensionele Familietherapie (MDFT) 

Productcode 45MDF 

Prijs per eenheid € 10.351,50              

Eenheid Trajectprijs (50% bij aanvang en 50% na afronding van het volledige traject). 

Doelgroep De jongeren zijn 12 tot 19 jaar bij het begin van de behandeling.  

Minstens één ouder doet mee aan de therapie. 

Om voor MDFT in aanmerking te komen moet een jongere een actieve of 

een te activeren gezinsband hebben. Hij/zij hoeft niet thuis te wonen, maar 

moet wel regelmatig contact hebben met zijn ouders of andere 

familieleden. 

 

MDFT is beschikbaar zowel voor jongeren in een strafrechtelijk of 

civielrechtelijk kader als voor jongeren die zonder tussenkomst van justitie 

vragen om, of instemmen met behandeling.  

 

Indicatiecriteria: 

• misbruik of afhankelijkheid van een of meer drugs en/of alcohol volgens 

een gangbaar diagnostisch stelsel, zoals DSM of ICD. 

• gedragsproblemen die zich uiten in delictgedrag, agressie, spijbelen, 

weglopen. 

• de jongere 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. 

• de jongere en minstens een van de ouders zijn de Nederlandse taal 

machtig. 

 

Contra-indicaties voor MDFT: 

• indicatie voor klinische opname bij verslaving. Het gaat hier meestal om 

afhankelijkheid van opiaten of van coke/crack. MDFT kan wél in beeld 

komen tegen het einde van de opname, als overstap naar ambulante 

behandeling. 

• psychische co-morbiditeit waarvoor klinische opname is aangewezen 

• IQ onder 70 

• een zodanig onveilige situatie thuis – fysiek of psychisch geweld – dat de 

jongere daar langdurig moet worden weggehaald of weggehouden. 

Problematiek MDFT is bedoeld voor jongeren, voornamelijk tussen de 12 en 19 jaar, die 

vaak meervoudig probleemgedrag vertonen, zoals het overmatig gebruik 

van drugs en/of alcohol, criminaliteit, spijbelen, weglopen en die daarnaast 

vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Denk aan stemmings- en 

angststoornissen, agressief gedrag, geweldsdelicten, het plegen van 

vernielingen, en vermogensdelicten. Zij zijn meestal op meerdere 

leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. Psychische en 

gedragscomorbiditeit is gangbaar.  



Kenmerken 

behandeling 

MDFT richt zich op de jongere zelf en ook op het gezin en op de bredere 

sociale omgeving van de jongere.  

 

MDFT is een behandelprogramma dat ook bemoeizorg omvat. Het 

programma richt zich op vier domeinen in het leven van een jongere: de 

jongere en zijn problemen, de ouders, het gezin en de familie als geheel, en 

voor de jongere belangrijke externe systemen, zoals peergroup, school, 

werk, vrije tijd en mogelijk politie en justitie.  

 

Een MDFT-traject neemt gemiddeld zes maanden in beslag. Per week 

worden er twee tot drie sessies gehouden, in duur variërend van 30 tot 90 

minuten. Niet alleen met de jongere zelf maar ook met de ouders en de 

ouders en de jongere samen. 

 

De belangrijkste doelen binnen MDFT zijn bereikt wanneer: 

• de jongere is gestopt met drug- en/of alcoholgebruik, of wanneer de 

jongere dit aanzienlijk heeft verminderd, 

• de jongere een leven leidt waarin probleemgedrag is afgenomen of 

beëindigd en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk is. 

 

Behalve op vermindering van drug- en alcoholgebruik en ander 

probleemgedrag richt MDFT zich op vier subdoelstellingen: 

• Het functioneren op school of werk is verbeterd. 

• Het gezinsfunctioneren is verbeterd, met goede communicatie tussen de 

gezinsleden. 

• Er is sprake van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties. 

• Het probleemgedrag is significant verminderd. 

 

Wettelijke criteria Jeugdwet.  

Specifieke 

kwaliteitseisen 

MDFT kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd MDFT-team.  

 

Om MDFT te mogen uitvoeren, is naast het certificaat voor de therapeuten 

en supervisors, ook een licentie nodig voor de instelling.  

 

Voorwaarden De licentie moet om de drie jaar opnieuw verleend worden.  

 

 

  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Relationele Gezinstherapie (RGT) 

Productcode 45RGT 

Prijs per eenheid € 7.500,- per traject. Hierbij zijn de kosten van kwaliteitsborging inbegrepen. 

(50% bij aanvang en 50% na afronding van het volledige traject). 

Eenheid Trajectprijs 

Doelgroep Relationele Gezinstherapie (RGT) is bedoeld voor jongeren (IQ > 55) in de 

leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige -externaliserende- 

gedragsproblemen (waaronder het plegen van een of meer delicten) en hun 

gezinnen.  

RGT is een door de Erkenningscommissie Justitiële interventies erkende 

gezinsbehandeling. De behandeling wordt in zowel justitieel als vrijwillig 

kader gegeven waarbij (ernstige) gedragsproblemen en gezinsproblemen de 

belangrijkste indicaties zijn.  

 

Problematiek Er is sprake van problemen op meerdere gebieden waaronder gezinsrelatie, 

relaties met leeftijdsgenoten, agressie en problemen op school. 

 

Bij de start van de behandeling zijn er vaak op verschillende gebieden 

problemen en zorgen over de jongeren en/of het gezin. Er zijn bijvoorbeeld 

hoogoplopende conflicten thuis, er kan sprake zijn van contact met politie 

en ander risicovol gedrag en er kunnen problemen op school zijn. Ouders en 

jongeren hebben soms al negatieve ervaringen met hulpverlening en andere 

instanties en hebben weinig hoop dat de situatie beter kan worden. 

Relationele Gezinstherapie beoogt het verminderen van de 

gedragsproblemen van de jongere waaronder de kans op het plegen van 

(nieuwe) delicten. 

 

Kenmerken 

behandeling 

Relationele Gezinstherapie is een kortdurende en intensieve 

gezinsbehandeling van drie tot zes maanden.  

 

De therapie richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge 

gezinsrelaties om zo de gedragsproblemen van de jongere te verminderen. 

Kenmerkend aan Relationele Gezinstherapie is dat er veel wordt 

geïnvesteerd in het vergroten van motivatie om deel te nemen aan de 

therapie,  het creëren van hoop op verandering en het werken aan een 

positieve verbinding tussen de gezinsleden. Er wordt samen met het gezin 

gekeken hoe zij met elkaar de problemen kunnen oplossen waarbij alle 

gezinsleden een bijdrage hebben. De verbinding met externe hulpbronnen 

wordt versterkt en er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt.  

Tijdens de behandeling wordt intensief samengewerkt met verwijzers en 

lokale teams.  



NB: Tot april 2015 heette Relationele Gezinstherapie (RGT) nog Functional 

Family Therapy (FFT). Relationele Gezinstherapie is deels op FFT gebaseerd 

en doorontwikkeld om beter aan te sluiten bij de Nederlandse situatie.  

 

Traject duurt 3-6 maanden. Bij (gemiddeld) 20 sessies kan er worden 

uitgegaan van 1.500 minuten indirecte tijd en 1.700 minuten directe tijd.    

Wettelijke criteria Jeugdwet. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

De in te zetten functiemix is per sector gelijk, RGT therapeut, 

Regiebehandelaar (minimaal GZ), Supervisor RGT en in de GGZ is 

beschikbaarheid van kinder- en jeugdpsychiater nodig.  

 

RGT kan alleen geboden worden door een organisatie die contractueel 

verbonden is aan het Landelijk Kenniscentrum RGT (PI Research) en 

uitgevoerd door therapeuten die een actuele licentie hebben (deze wordt 

jaarlijks opnieuw beoordeeld en verstrekt).  

Voorwaarden Jaarlijks verlengen therapeuten hun licentie. 

 

  



Criteria Omschrijving 

Omschrijving Multi Systeem Therapie (MST) 

Productcode 45MST 

Prijs per eenheid € 16.414,- per traject. 

Afspraak: 50% bij aanvang en 50% na afronding van het volledige traject.  

Eenheid Trajectprijs 

Doelgroep Multi Systeem Therapie is een intensieve vorm  van behandeling voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar die ernstige problemen ervaren in hun dagelijks 

functioneren. Het betreft jongeren met ernstige gedragsproblemen 

(agressief gedrag, uitval-/wangedrag op school, crimineel gedrag, of in 

aanraking komen met politie en justitie). 

Zonder MST behandeling dreigt er detentie of een uithuisplaatsing. 

Problematiek Multi systeem therapie (MST) is een intensieve, ambulante behandeling 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag.  

Voorbeelden hiervan zijn een verstoorde relatie met hun ouders, (kans op) 

contacten met politie, niet (meer) naar school gaan of misbruik van 

middelen zoals alcohol of drugs. Verder kan er sprake zijn van fysieke en/of 

verbale agressie en is de kans aanwezig slachtoffer te worden van 

mensenhandel, of bijvoorbeeld loverboys. Vaak dreigen deze jongeren 

vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag uit  huis geplaatst te 

worden.  

 

MST versterkt de ouders in het opvoeden (vaardigheden, terugnemen van 

verantwoordelijkheid). 

Kenmerken 

behandeling 

Ambulante multidisciplinaire behandeling in de thuissituatie, met 

netwerkbijeenkomsten en noodzakelijke systemische inzet (school, overig), 

analyse, ontwikkelen en implementeren interventies. Heel sterk in 

crisissituaties. 

 

MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij één hoogopgeleide 

MST therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie 

bezoekt gedurende 3 – 5 maanden.  

 

De omgeving van de jongere wordt intensief betrokken en er worden 

steunfiguren voor de ouders en de jongere gezocht. Dit borgt tevens de 

resultaten na beëindiging MST. 

 

Stabiliseren van gezin en hun netwerk met doordacht veiligheidsplan. 

Therapie vindt plaats in de thuissituatie van de jongere en meerdere malen 

per week. 

 

MST hanteert een positieve benadering en feedback totdat de doelen zijn 

bereikt.  



De MST  behandeling is een alternatief voor  een (dreigende) 

uithuisplaatsing. Daarnaast kan de MST behandeling ook ingezet worden 

voor een succesvolle terugkeer na een uithuisplaatsing.   

 

Cliëntgebonden inzet van gemiddeld 9 uur per week. Gemiddeld 3 

ambulante behandelingen per week (indien nodig vraaggericht meer inzet 

mogelijk). Maximaal 5 maanden. Voor LVB-groep 1 maand langer. 

 

24-uurs bereikbaarheidsdienst voor het gezin.  

Eén therapeut voor alle problemen in het gezin.  

 

MST-LVB valt ook onder dit product: voor jongeren en/of ouders met een IQ 

tussen de 50 en 85.  

 

Wettelijke criteria Jeugdwet. 

Specifieke 

kwaliteitseisen 

MST-therapeut, MST-supervisor, Regiebehandelaar (WO), MST-

nazorgwerker. 

Voorwaarden 24/7 bereikbaarheid. 

Voldoen aan de voorwaarden van het programma, zoals supervisie, 

consultatie met MST expert, intervisie, boostertrainingen voor de MST-

teams. 

 
 
 


