
MST: wanneer kan een therapeut praten of direct werken met de jongere?  
 
Algemene principes 

1. Steun altijd de ouders, ondermijn nooit hun autoriteit (of dat van andere 
volwassenen).  

2. Zorg ervoor dat de interventies in do-loop (het analytische proces) passen.  
3. Als je direct met de jongere werkt, probeer dan zo snel mogelijk andere volwassenen 

te betrekken en zorg ervoor dat je de 9 principes in gedachten houdt.  
4. Ouders moeten het eens zijn met wat je gaat doen. 
  

Mogelijkheden 
 
A. Informatie verzamelen 

1. De jongere vragen naar zijn/haar behandeldoelen (gewenste resultaten).  
2. De jongere betrekken bij het maken van fitcirkels (aan het begin van de behandeling, 

maar ook gedurende de behandeling, bij positieve fitcirkels etc.).  
3. Vragen naar prosociale activiteiten, hobby’s etc.  
4. Meer vragen over vrienden.  
5. Observaties (thuis, op school, met vrienden, buiten, op de sportclub, etc.).  
6. Hen betrekken bij gedragsplannen (niet om te onderhandelen, maar bijvoorbeeld om 

hen te vragen mee te denken over beloningen).  
 
* Een jongere betrekken bij het verzamelen van informatie, zal hen in veel gevallen ook meer 
motiveren voor MST. Motivatie van de jongere is echter niet nodig voor MST.  
 
B. Het aanleren van vaardigheden 
Het zou het beste zijn als ouders of andere volwassenen dit kunnen doen met onze steun. 
Maar we kunnen hier ook mee starten, een voorbeeld/model zijn voor de ouders.  

1. Sociale vaardigheden oefenen: diverse studies tonen aan dat het aanleren van 
sociale vaardigheden alleen effectief is wanneer er verschillende systemen van de 
ecologie van het kind betrokken zijn. Dus, zelfs als we individueel beginnen (met de 
ouders die observeren), moeten we ervoor zorgen dat we generalisatie zo snel 
mogelijk faciliteren. 

2. Agressie regulatie training: dezelfde opmerkingen als het oefenen van sociale 
vaardigheden.  

3. Communicatievaardigheden binnen de familie (ouders en kind leren om op een 
positieve manier met elkaar te praten etc.).  

 
C. Cognitieve gedragstherapie 

1. Wanneer een jongere ernstig agressief of impulsief gedrag laat zien in één of 
meerdere contexten, nadat systemische interventies consequent zijn uitgevoerd door 
de ouders, docenten en andere relevante spelers in de ecologie van de jongere, en 
als de jongere de voorgeschreven medicatie neemt (indien dit van toepassing is).  

2. als de voortzetting (sequal) van slachtofferschap (fysieke mishandeling, seksuele 
mishandeling, crimineel slachtofferschap) bijdragen aan de verwijsproblemen.  

 
In het algemeen: individuele therapie met de jongere is normaal gesproken een “laatste 
mogelijkheid” en wordt alleen geprobeerd als alle andere ecologische veranderingen 
consequent zijn doorgevoerd en significante gedragsproblemen blijven bestaan, en wanneer 
deze gedragsproblemen een duidelijke link hebben met een bepaalde attributie van de 
jongere.  
 


