
� Stap 1: Startacties, beginacties voor het veiligheidsplan (“Hier en 
nu”) 

 
 

A. Identificeer relevant risicogedrag en risico-indicatoren. 
 

• Definieer het agressieve of zelfbeschadigende gedrag in objectieve en meetbare 
termen.  

• Beoordeel de aanwezigheid van risicofactoren gebaseerd op de tabel “Hoog- en 
laag-risicofactoren”.  

 
B. Beschrijf acties die genomen moeten worden om het risico op agressief of zelf 

beschadigend gedrag te voorkomen of te verminderen. 
 
• Beschrijf specifiek wie wat en wanneer gaat doen, en oefen indien mogelijk met 

rollenspellen, bijvoorbeeld, “time-outs” tijdens een escalatie, het schema voor 
controle/supervisie van gedrag, etc.  

• Identificeer relevante “hoge-risico-voorwerpen” en doorzoek de kamer van de 
jongere en/of gezinsleden, huis, of personen en haal deze voorwerpen weg 
(wapens, drugs/medicatie, etc.). 

 
C. Zorg dat iedereen die een rol heeft in het veiligheidsplan met elkaar 

communiceert. 
  

• Voordat je het huis/gebouw verlaat, zorg dat iedereen met een rol in het 
veiligheidsplan:  
o precies weet wat te doen;  
o doorgaat met de acties van het veiligheidsplan totdat jij hen zegt iets anders 

te doen; 
o weet hoe ze contact met je op moeten nemen in geval van nood en weet 

welke omstandigheden gelden als noodgeval; 
o weten wanneer en hoe ze “112” moeten bellen voor hulp.  

• Definieer met sleutelfiguren wie informatie nodig hebben over het veiligheidsplan 
en door wie, hoe en over wat diegene wordt geïnformeerd. 



MST veiligheidsplan    X  Begin/directe stappen    ___vervolg 
 
Naam (namen) van gezinsleden__________________________________ Datum __________ 
 

MST Therapeut ____________________________ MST Supervisor __________________________ 
 

Gedrag om te veranderen:  _____Agressief gedrag___________________________________ 
  
 

 
Wie 

 
Wat    (Beschrijf acties) 

 
Waar 

 
Wanneer 

(triggers…) 
 

 
Jongere 

Verandering van gedrag 
Loopt weg uit de situatie en ademt 20x diep 
in 

 
Thuis en op school 

 
Altijd wanneer hij/zij 
denkt agressief te 
worden 

 
 Moeder 
 
 
 
 
 

Controleren/toezicht 
Om te voorkomen dat de jongere agressief 
wordt, checkt moeder om de twee uur waar 
de jongere is en wat hij aan het doen is, 
persoonlijk of via de telefoon.    
 
Wanneer moeder is haar slaapkamer is, laat 
ze haar door open op een kier om haar zoon 
in de gaten te houden wanneer hij aan het 
gamen is of met zijn vrienden samen is. 

 
Thuis 

 
Elke dag 

 
 Moeder 
 

“Controle / Huiszoeking” 
Aan het begin zal moeder de zakken, rugzak 
en slaapkamer van de jongere controleren 
op wapens. 
 
 

 
Thuis 
 
 
 

 
Begin van het 
veiligheidsplan 
 
 
 

  
Moeder 
 
 

Schadelijke voorwerpen verplaatsen of 
verbergen 
Moeder heeft een .38 kaliber pistool dat zij 
naar het huis van haar broer zal brengen 
waar haar broer een trekkerblokkering zal 
plaatsen en het in een afgesloten box zal 
leggen.  
 

 
Thuis 

 
Meteen aan het 
begin van het 
veiligheidsplan 

 
  MST  
  Therapeut 
 

Inlichten van derden (bijv., politie) 
De MST-therapeut zal contact opnemen met 
de wijkagent en hem op de hoogte te stellen 
dat de jongere gedreigd heeft een jongen uit 
de buurt en zijn moeder te vermoorden. 
 

 
Telefoongesprekken 
zullen vanuit 
kantoor gevoerd 
worden. 

 
Meteen aan het 
begin van het 
veiligheidsplan 

 
Moeder, MST 
therapeut 
   
 

Plan voor evalueren van het 
veiligheidsplan 
Moeder en zoon zullen het veiligheidsplan 
iedere twee weken evalueren. 

 
Thuis 

 
Elke week 

 
Overeenstemming voor deelname aan het plan: 
1. Moeder   _____________________________________________ 
2.    Jongere  _____________________________________________ 
3.   MST therapeut  _____________________________________________ 



 
� Stap 2: Vervolg stappen (“De beste voorspeller van huidige gedrag 

is het gedrag uit het verleden- tenzij de context of personen 
veranderen”) 
 
A. Herzie de risicofactoren en –gedragingen op basis van het vergaren van 

aanvullende informatie over het te veranderen gedrag en de context van dit 
gedrag  

 
• Pas de definitie van het gedragsdoel of zelfbeschadigende gedrag aan.  
• Maak de beoordeling van de risicofactoren af op basis van de tabel “Hoog- en 

laag-risicofactoren”.  
• Beschrijf het te gedragsdoel op basis van intensiteit, frequentie en duur.  
• Verzamel informatie over het gedrag, vat dit samen en analyseer het om te 

herkennen onder welke condities het gedrag voorkomt. 
• Maak een functionele analyse van het doelgedrag om specifieke sequentie te 

herkennen, waarbij gelet wordt op de antecedenten en waarschijnlijke gevolgen 
van het doelgedrag. Bekijk ook of er wapens, drugs/medicatiegebruik, of andere 
voorwerpen zijn gebruikt tijdens de laatste incidenten van agressief of 
zelfbeschadigend gedrag. 

• Maak een fit van het doelgedrag.  
 

B. Maak relevante herzieningen van acties die het risico van agressief of zelf 
beschadigend gedrag verminderen, gebaseerd op een verzameling van 
aanvullende gegevens.   
 
• Beschrijf specifiek wie wat gaat doen en wanneer en oefen dit indien mogelijk 

door middel van rollenspellen. Bijvoorbeeld: “time-outs” bij escalaties, schema 
voor controle/toezicht, etc. 

• Beschrijf voorgestelde veranderingen in wie wat gaat doen en wanneer en oefen 
dit indien mogelijk door middel van rollenspellen. Bijvoorbeeld: “time-outs” bij 
escalaties, schema voor controle/supervisie, etc. 

• Specificeer: de benodigde hoeveelheid doorzoekingen voor voorwerpen met hoge 
risico’s in de ruimten van gezinsleden, huis, personen; wie zal deze 
doorzoekingen doen en wat is het plan om deze voorwerpen te verwijderen.   

 
C. Vervolg op communicatie tussen deelnemers van het veiligheidsplan 

• Kijk of er toevoegingen, weglatingen of veranderingen zijn in wie met wie zou 
communiceren, onder welke condities, hoe en welke informatie er gedeeld zal 
worden.  

• Maak een plan om aspecten van het veiligheidsplan aan te passen of te laten 
stoppen (bijvoorbeeld: wie zal het veiligheidsplan evalueren, hoe vaak, hoe 
worden de veranderingen geïmplementeerd en gedocumenteerd).  



MST veiligheidsplan  __ Begin/directe stappen      X  vervolg 
 
Naam (namen) van gezinsleden__________________________________ Datum __________ 
 

MST Therapeut ____________________________ MST Supervisor _________________________ 
 

Gedrag om te veranderen:  _____Agressief gedrag___________________________________ 
  
 

 
Wie 

 
Wat    (Beschrijf acties) 

 
Waar 

 
Wanneer 

(triggers…) 
 

 
Jongere 
Oom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeder 

Verandering van gedrag 
Loopt weg uit de situatie en ademt 20x diep 
in 
Probeer een coping strategie (bijvoorbeeld dat 
inademen),  in plaats van agressief te worden.  
Belt zijn oom, die hem zal helpen om andere 
opties voor zijn agressie te bedenken. 
 
 
 
Moeder zal weglopen uit interacties met haar 
kinderen en naar haar kamer gaan in plaats 
van hen te slaan. Als ze niet thuis is, zal ze 
in haar auto gaan zitten en de MST-
therapeut bellen voor steun  en om de opties 
te bespreken. 
 

 
Thuis en op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voornamelijk thuis, 
maar zou overal voor 
kunnen komen. 

 
Altijd wanneer hij/zij 
denkt agressief te 
worden 
Vooral wanneer 
iemand hem vertelt 
wat te doen (bijv. 
Een ouder of 
leerkracht). 
 
Altijd wanneer 
moeder denkt haar 
kinderen te zullen 
slaan in een situatie 
waarin haar kind 
antwoordt op een 
onrespectvolle 
manier. 

 
 Moeder 
 
 
 
 
De broer van 
moeder als  
een back-up, 
wanneer 
moeder een 
rust nodig 
heeft. 
 
 
 

Controleren/supervisie 
Moeder checkt om de twee uur waar de 
jongere is en wat hij aan het doen is, 
persoonlijk of via de telefoon om te 
voorkomen dat de jongere agressief wordt.    
 
Wanneer moeder in haar slaapkamer is, 
laat ze haar deurr open op een kier om 
haar zoon in de gaten te houden wanneer 
hij aan het gamen is of met zijn vrienden 
samen is 
Wanneer ze tv kijkt in haar slaapkamer als 
ze aan het gamen zijn, kan ze hen horen. 
Zodra de jongeren hun stem verheffen, zal 
moeder hen aanporen rustig te zijn en hen te 
herinneren aan zijn beloning. 

 
Thuis 
 
 
 
 
Woonkamer/slaapkamer 
 
 
 

 
Altijd wanneer ze 
denkt dat de jongere 
agressief zal worden, 
na school, 4 tot 6, en 
na het eten, 7:00 uur 
tot bedtijd.  
 
16.00 – 20.00 uur, 
elke dag.  

 
 Moeder 
 

Controleren 
Moeder zal de zakken en rugzak van de 
jongere controleren/doorzoeken. 
 
Moeder zal de slaapkamer doorzoeken  

 
Thuis 
 
 

 
Dagelijks, wanneer 
de jongere van school 
komt. 
Wisselend, 2x per 
week  



 
  
Moeder 
 
 

Schadelijke voorwerpen verplaatsen of 
verbergen 
Moeder controleert bij haar broer of haar 
wapen nog steeds veilig is op een afgesloten 
plaats en of de trekkerblokkering 
geïnstalleerd is.    

 
Thuis 

 
Wisselend, 2x per 
week  
 

 
MST-
therapeut, 
MST-
supervisor 
 

Inlichten van derden (bijv., politie) 
De MST therapeut zal contact opnemen 
met de wijkagent en de JR-mederwerker en 
hem op de hoogte te stellen dat de jongere 
gedreigd heeft een jongen uit de buurt en 
zijn moeder te vermoorden. 
 

 
Telefoongesprekken 
zullen vanuit kantoor 
gevoerd worden. 

 
Direct 

 
Moeder, MST 
therapeut 
   
 

Plan voor evalueren van het 
veiligheidsplan 
De 3 genoteerde personen zullen de laatste 15 
minuten van de therapie gebruiken om het 
veiligheidplan te evalueren en het gedrag van 
de jongere te evalueren om de volgende 
stappen te bepalen. 

 
Bij het gezin thuis 

 
Elke therapie (om de 
dag) 

 
Overeenstemming voor deelname aan het plan 
           
Handtekening 
1. Moeder   _____________________________________________ 
2.    Jongere  _____________________________________________ 
3.   MST therapeut  _____________________________________________ 
4.   Broer van moeder _____________________________________________ 
5.   Broer # 1  _____________________________________________ 
6.   Broer # 2   _____________________________________________ 
7.  De JR-medewerker _____________________________________________  
8.   Politie   _____________________________________________ 
 
 

 


