
MST Veiligheidsplan 
 
Gezin: Jon, Jake, Tim, Deb & moeder  MST Therapeut: Piet Veerman Startdatum: 03-06-2008 

  
Datum eerst volgende evaluatie en bijstelling van dit plan: 04-06-2008 
 

1) Beschrijf het risico/ onveilige gedrag dat momenteel aan de orde is of gedrag dat 
eerder is voorgevallen waarvoor preventief plannen aan de orde is om de veiligheid te 
bewaken:   

  
Wie 
(Identificeer 
wie het 
onveilige 
gedrag 
vertoont) 

Wat 
(Beschrijf de acties/ hoe 
het gedrag eruit ziet) 

Waar Wanneer 
(triggers) 

Verdere risicofactoren 
waarvoor we op de 
hoede moeten zijn  

Jon Pakt zijn zus vast 
en duwt haar tegen 
de muur.  

Thuis, in de 
woonkamer.  

Moeder legt de 
regels en 
consequenties uit 
in bijzijn van (een 
van de) andere 
broers en zussen.  

Er zijn twee broers die 
kunnen gaan vechten 
met Jon.  

Moeder Moeder reageert op 
Jon op een 
uitdagende, 
sarcastische, 
agressieve manier.  

Thuis.  Als de jongere 
aangeeft het niet 
eens te zijn met 
moeders plan, of 
zegt niet te gaan 
luisteren.  

Jon gebruikt een paar 
keer per week wiet.  

Deb, 
halfzus 

Gebruikt een 
“opvoedende” toon 
en herhaalt moeder.  

Thuis Moeder reageert 
op Jon op een 
uitdagende, 
sarcastische, 
agressieve manier. 

Er is een 2-jarige in 
huis die gewond zou 
kunnen raken als 
gevolg van de 
vechtende broers 
en/of zussen.  

Tim en 
Jake 

Gaan een fysiek 
gevecht aan 

Thuis Ze horen de 
woordenwisseling 
tussen Jon en 
moeder en zus 

- 

 
2) Dat  risico-/onveilig gedrag gebeurt waarschijnlijk/het meest wanneer:  
 
 Onder de volgende 
bekende omstandigheden  
 

Rond de volgende 
mensen  

Op de volgende 
plekken  

Met de volgende gedachtes/ 
gevoelens  

Moeder wil Jon 
disciplineren 

Moeder, Deb, 
Jake, Tim 

In huis Boosheid, schaamte, zich 
beschuldigd voelen, zich 
het pispaaltje voelen 

Als broers en zussen 
alleen gelatin worden 
zonder monitoring 

Jon, Deb, Jake, 
Tim 

Thuis Zich het pispaaltje voelen, 
irritatie, frustratie, het 
gevoel dat iemand de baas 



over je wil spelen.  

 
3) Wat zijn de eerste signalen dat er onrust heerst (of dat dingen bijna uit de hand gaan 
lopen)?  
 
Wie 
 

Fysieke signalen  Veranderingen in 
toon en houding 

Specifiek gedrag 
dat geidentificeerd 
was in andere 
sequenties die 
leidden tot ander 
hoog risico gedrag  

Verdere 
veranderingen of 
ander voorspelbare 
tekenen voor 
geweld  

Jon Ademt snel, balt 
zijn vuist 

Begint harder te 
praten en daagt 
moeders wensen 
uit 

Opspringen, heel 
dichtbij komen 

Vertelt dat hij 
voor iedereen 
het pispaaltje is.  

Moeder Gezicht wordt 
rood, staat op 
tijdens een 
gesprek.  

Praat harder en 
gebruikt een 
sarcastische 
ondertoon 

Buigt over de 
jongere heen als 
die zit of komt 
dicht bij zijn 
gezicht met haar 
hand, of gebaart 
als ze praat 

 

Broers en 
zussen 

Grote 
handgebaren, 
opstaan, spieren 
aanspannen 

Gaan harder 
praten 

Herhalen 
moeder, zijn 
bazig, zeiken 
jongere verbaal 
af 

Komen in een 
fysiek gevecht 
terecht. 

 
4) Zijn er wapens/gevaarlijke voorwerpen of drug/alcohol gebruikt tijdens deze 
risicovolle situaties? Zijn deze nu veilig opgeborgen of weggegooid?  _X_Ja ___Nee 
 
 Waar 

verkregen? 
Plan voor 
verwijdering/ 
weggooien   

Plan voor zoeken en 
preventie van  
makkelijke 
toegankelijkheid  

Datum 
verwijdering: 

1.Voorwerp  
 

    

N.v.t.  - - - - 
     
2.Drugs/ 
alcohol 

    

Marijuana In het 
flatgebouw en 
de wijk 

Moeder zal Jon’s 
kamer, kleding en 
bezittingen 
doorzoeken (en die 
van zijn broers en 
zus). Ze zal de wiet, 
vloeitjes, aanstekers 
en andere 
toebehoren 
weggooien.  

Ouder zal spreken 
met de bekende 
dealers in het 
gebouw en hen 
verzoeken niet 
meer aan haar 
zoon te verkopen.  
 
Ouder zal het 
monitorplan 

03-06-2008:  
Alle toebehoren 
zijn weggegooid.  
 
04-06-2008: 
Drugdealers in 
het gebouw zijn 
benaderd.  
 
05-06-2008: 



bekrachtigen door 
zijn gangen na te 
gaan en hem naar 
de trein te 
begeleiden (om het 
piekuur waarop hij 
toegang heeft tot 
wiet te vermijden).  
 
Ouder zal elke 2 tot 
3 dagen 
willekeurige 
controles op kamer 
en bezittingen 
doen.   

Eerste follow-up 
van dit plan.   

 

5) Dingen die helpen om de situatie weer rustig te krijgen en rustig te houden: 
 
Wie Als dit gebeurt 

(triggers): 
 

Doe Dit 
(Veilig 
gedragsalternatief) 

Wie is 
verantwoordelijk 
voor het 
monitoren van de 
implementatie van 
het nieuwe gedrag  

Escalatiesignalen of 
signalen voor 
mislukking van de 
interventie 

Jon Elke keer als hij 
zich het 
pispaaltje voelt.  

Uit de situatie gaan, 
ouder roepen om 
broer of zus te 
verwijderen, In de 
slaap- of badkamer 
gaan , of een andere 
ruimte die op slot kan 
zodat anderen je niet 
kunnen volgen, diep 
ademhalen en vanaf 
50 terugtellen.  

Moeder Als Jon zijn zus 
slaat, als hij zijn 
moeder er niet bij 
roept, als zijn 
moeder geen thuis 
geeft.  

Moeder Moeder moet 
een van haar 
kinderen 
disciplineren 

Moeder zal alle andere 
broers/zus vragen om 
de ruimte te verlaten. 
Ze zal geen 
sarcastische of 
agressieve 
opmerkingen maken 
tegen wie dan ook in 
de familie.  
 
Ze zal of Jons neef, 
Tom, of the MST-
therapeut bellen als 
het uit de hand loopt.  
 
Ze zal contact hebben 

Moeder Als de anderen niet 
de kamer uit gaan.  



met de MST-therapeut 
voordat ze negatieve 
consequenties 
implementeert, zodat 
de therapeut haar door 
dit process kan 
coachen.  

Moeder Raakt 
geïrriteerd door 
Jons treiterijen.  

Dit gedrag negeren, 
nadat ze hem één 
keer aan de regel en 
consequentie 
herinnerd heeft. Ze zal 
het “time-out-teken” 
maken om Jon, of 
iemand anders, te 
laten weten dat hij/zij 
een time-out moet 
nemen als ze een 
escalatie opmerkt.  
Ze zegt Jon dat ze het 
er later over kunnen 
hebben als hij dat wil, 
maar dat hij eerst kalm 
moet worden en naar 
zijn kamer moet gaan,  

Moeder Moeder reageert 
agressief op 
treiterijen van de 
kinderen (ze gilt), 
en andere kinderen 
bemoeien zich met 
de situatie.  

Broers 
en zus 

Ze horen hun 
moeder hard 
praten tegen 
een broer of zus 
die 
gedisciplineerd 
wordt.  

Ze negeren dit en 
blijven op hun kamer.  
 
Ze bellen hun 
steunfiguur die hen 
helpt om rustig te 
blijven / om met hen 
de persoonlijke 
plannen door te lopen.  
Jon: neef Tom.  
Deb/Jake: tante Lou.  
Tim: vriend Jen.  

Broers, zus, 
moeder 

Ze komen de kamer 
binnen om hun 
moeder te 
beschermen of om 
met hun broer/zus 
te vechten.  

Broers 
en zus 

Raken 
betrokken bij 
fysiek/verbaal 
gevecht, “zeiken 
Jon af” 

Moeder zal elke 30 
minuten polshoogte 
nemen bij de kinderen 
om te verzekeren dat 
ze tot bedtijd kalm zijn.  
 
Moeder zal een van de 
kinderen vragen te 
gaan als ze een 
escalatie waarneemt 
en/of vraagt hen hun 
steunfiguur te bellen.  

Moeder Jongeren blijven 
ruziën.  

 



5a. Wat is de Fit for escalatie/ interventie mislukking? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Wat kan er gedaan worden als het plan om rustig te worden niet werkt?  

Wie 
(wie neemt 
het initiatief of 
vertoont het 
veilige 
alternatieve 
gedrag) 

Als dit gebeurt  
(Escalatiesignalen of 
mislukking van de 
interventie) 

Doe dit (n.a.v. de geprioriteerde 
fitfactoren) 

Telefoon nummers en 
contact personen of 
mensen die moeten worden 
ingelicht (ambulance, politie, 
MST Therapeut etc)  
 

Jon Begint met het pijn 
doen van een 
broer of zus 

Ga uit huis, ga naar Tom.  Tom (Tom moet gebeld 
worden als de jongere 
doorslaat of het huis 

 
Het ging mis / 

het is ge-
escaleerd: Jon 
duwt zijn zus 

toch 

Fit Factor: 
Zus dacht dat ze haar 
moeder moest “redden”.  
 
Bewijs: 
 
 
 

Fit Factor: 
Moeder heeft geen steun van 
volwassenen bij het disciplineren van 
haar kinderen.  
Bewijs: 
 
 
 

Fit Factor: 
Moeder was niet in staat 
om te voorkomen dat de 
kinderen opnieuw de 
kamer binnen kwamen.  
Bewijs: 
 
 

Fit Factor: 
De consequentie voor 
het probleemgedrag was 
niet duidelijk (gemaakt) 
en/of niet van genoeg 
betekenis voor de 
jongere.  
Bewijs: 
 

Fit Factor: 
De verwachtingen naar 
andere broers/zus waren 
niet duidelijk.  
 
Bewijs: 
 
 

Fit Factor: 
Moeder zet beloningen 
en straffen niet altijd 
door als ze boos is.  
 
Bewijs: 
 
 

Fit Factor: 
 
Bewijs: 
 
 
 
 
 

Fit Factor: 
Moeder verhief haar 
stem toen de jongere 
aangaf het niet eens te 
zijn met de 
consequentie.  
Bewijs: 
 

Fit Factor: 
Het plan is niet 
consequent 
gemonitord/gevolgd.  
 
Bewijs: 
 
 

Fit Factor: 
Moeder heeft te weinig 
oefening gehad in het 
oefenen van het 
negeren van treiterijen.  
Bewijs: 
 
 



verlaat).  
Moeder - Tom bellen en hem vertellen 

dat Jon era an komt en 
vragen haar te bellen als hij 
aankomt.  

Tom.  
Tel.  :  
Mob.: 

Moeder Broers en/of zus 
vechten.  

De twee-jarige in haar bed 
leggen en de deur dichtdoen. 
Als dit niet kan: naar de 
buren. Een poging doen de 
broers en/of zus te scheiden 
door 1 kind bij de naam te 
noemen en hem/haar 
vertellen naar de buren te 
gaan of naar de kamer of om 
de steunfiguur te bellen.  
Jon eraan herinneren dat ze 
Tom gebeld heeft en dat hij 
willen komen om te praten.  

Tante Lou:  
Thuis / mobiel. 
 
Jen:  
Thuis/mobiel.  
 

Moeder, 
buurman/-
vrouw 

Als Jon weigert het 
huis te verlaten of 
het vechten gaat 
door en niemand 
gaat weg.  

Zichzelf en de tweejarige 
mee naar buiten of naar het 
huis van de buren nemen.  

Buren:  
Thuis/mobiel.  

Moeder Het vechten gaat 
door / er onstaan 
verwondingen 

112 bellen en verzoeken om 
een ambulance 

122 
Crisisdienst  

 
Evaluatie van het Plan:  
Evalautie moet plaatsvinden onmiddellijk zodra er veranderingen zijn aangebracht en zijn 
geïmplementeerd. Daarna wekelijks. Evaluatie vindt plaats in het huis van de ouder of het huis van een 
geidentificeerde steunpersoon voor de ouder. Toegevoegde/andere drivers zullen aangepakt worden om 
escalaties in de toekomst verder te voorkomen.  
 
24 uur later:  
72 uur later:  
1 week later:  
 

Namen en handtekeningen van de deelnemers… 
 
Ik heb dit plan gelezen en ik stem hiermee in. Ik neem mij voor om veilig gedrag te 
vertonen (en/ of anderen te helpen om veilig gedrag te vertonen) door me aan de 
stappen te houden die in dit plan staan.  
 
Start datum van het plan :__________________ 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 



 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 
MST Therapeut en Supervisor: 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 
 
Andere sleutelpersoon 
 
Naam:_________________  Handtekening_________________ 
 


