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Praat erover
Jongens in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar in en rondom Amsterdam werden van 5 
april tot en met 5 mei 2017 online geconfronteerd met #GEENZIN; onze campagne 
die aandacht vraagt voor seksueel geweld tegen jongens. Met gerichte advertenties 
op social media werden de pakkende video en een drietal afbeeldingen bij jongens 
in en rondom Amsterdam onder de aandacht gebracht. In de video staat een stoere 

voetballende jongen centraal, die door zijn coach wordt misbruikt; 
een onderwerp dat met de recente onthullingen van Britse en 

inmiddels ook Nederlandse ex-jeugdspelers bij profclubs 
nauw aansluit op de actualiteit. 

Primair was onze doelgroep de jongens die slachtoffer 
zijn van seksueel geweld en daar niet over durven praten, 

maar secundair wilden we ook alle jongens én het grotere 
publiek bereiken door middel van gericht geadverteerde en 

gedeelde content via social media. 
“Praat erover” is de hoofdboodschap die wij de ontvangers 

wilden meegeven. En dat is natuurlijk op meerdere manieren te interpreteren. We 
moedigen jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld aan om te gaan praten 
over wat hen is overkomen. Om zo de zware last niet meer mee te hoeven dragen 
en daarmee psychische (en fysieke) klachten hopelijk voor te zijn of tot een minimum 
te beperken. Om te voorkomen dat zo’n gebeurtenis je leven beheerst…
Maar ook ouders, omstanders, docenten, enzovoort, sporen we aan om te beginnen 
met praten. In eerste instantie om kinderen van jongs af aan weerbaar te maken. 
Om ze te leren dat hun lijf van hen is en hen mee te geven dat zij beslissen. Bij hele 
jonge kinderen kan je seksualiteit bespreken aan de hand van prentenboekjes. Bij 
iets oudere kinderen kan een tv-programma een kapstokje zijn om het gesprek over 
seksualiteit te starten. En ook al is er bij pubers vaak weerstand om over dit onder-
werp met ouderen te praten: doe het! Geef ze als volwassene het gevoel dat je er 
voor ze bent en dat wanneer zij ooit een nare ervaring hebben op seksueel gebied, 
je ze gelooft en helpt om problemen op te lossen.
Maar met “Praat erover” bedoelen we ook: vraagt een ouder wel eens aan een kind 
of hij of zij een seksuele ervaring heeft gehad die hij of zij liever niet wilde? Kunnen 
ouders tussen de regels door lezen en signalen van hun kinderen oppikken? Stellen 
ouderen deze vraag vaak genoeg? En als dat niet vaak genoeg gedaan wordt, wat 
is dan de reden? Zijn we bang voor het antwoord? Is de handelingsverlegenheid 
zo groot? Misschien ligt het antwoord ergens in het midden, maar wij hopen dat 
#GEENZIN het gesprek heeft losgemaakt. Jongeren (en ouderen) ontvingen de 
campagne op social media vol afschuw, weerstand, medeleven, verbazing en onge-
loof. De reacties zijn er en die zullen in gesprekken voortvloeien. Daar was het ons 
om te doen… 

De uitkering van het schadefonds maakt het 
gebeurde niet ongedaan, maar is meestal 
wel een welkome gift. Slachtoffers kunnen 
de kosten voor medische of psychologische 
behandeling vergoed krijgen, of de uitkering 
gebruiken om te besteden aan een doel naar 
keuze. Slachtofferhulp Nederland kan mensen 
helpen met het doen van een aanvraag. Meer 
informatie: slachtofferhulp.nl of schadefonds.nl.
 

Publicaties
South of Forgiveness.
Elva, Thordisen Tom Stanger. 
ISBN: 9781911344056. Uitgeverij 
Scribe Publications, € 15,99. 
Na een schoolfeest verkracht de uitwisselings-
student Tom zijn 16-jarige vriendinnetje 
Thordis. Eén daad, één avond met grote 
consequenties voor hun verdere leven. 
South of Forgiveness is een indrukwekkend en 
inspirerend boek. Een waargebeurd verhaal 
van een slachtoffer en de dader van een 
verkrachting. Zij worstelen met vragen als: 
Hoe vergeef je je verkrachter? Waarom zou 
je dat willen? En, hoe is het als verkrachter 
mogelijk met jezelf in het reine te komen? 
Hoe erken je dat je dit een ander hebt 
aangedaan? De IJslandse Thordis Elva en de 
Australische Tom Stanger beschrijven samen 
hun zoektocht naar verzoening en vergeving. 
Jaren na die bewuste avond starten de twee 
een e-mail correspondentie waarin ze bespre-
ken welk effect Tom’s daad op hun leven gehad 
heeft. Om dit moeizame proces af te sluiten 
spreken ze af in Kaapstad Zuid-Afrika, halver-
wege hun werelddelen. Daar vertellen ze elkaar 
hun levensverhaal. Eerlijk en open, kwetsbaar 
en confronterend. Juist in een stad die nog 
altijd helende is van het apartheidsregime en 
die ook wel de bijnaam rape capital draagt. 
Thordis is een bekend persoon in IJsland. 

Jaren geleden heeft zij haar eigen verleden 
met seksueel geweld al publiek gemaakt. 
Sinds die tijd is ze actief in de strijd tegen 
seksueel geweld. Ook Tom neemt na hun 
ontmoeting het besluit om uit te komen met 
zijn diepste geheim. Om wat licht te werpen 
op ‘het waarom’ en om anderen te behoeden 
dezelfde fouten te maken. Het resultaat is dit 
ontroerende boek. Thordis en Tom namen 
samen ook een TedTalk op: Our Story of Rape 
and Reconsiliation te zien op Ted.com. Een aan-
rader voor wie maar 20 minuten de tijd heeft. 

Het behandelen van PTSS bij jonge 
kinderen. Een klinische gids. 
Scheeringa, Michael S. ISBN: 
9789088507038. Uitgeverij SWP, € 44,90.
Dit boek biedt een evidence based raamwerk 
voor het vaststellen en behandelen van een 
posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 
3 tot 6 jaar met behulp van cognitieve gedrags-
therapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe, op 
een veilige manier, geleidelijk kan worden toe-
gewerkt naar blootstelling van het trauma, reke-
ning houdend met de ontwikkelingsfase van 
het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten 
zien hoe de verschillende componenten geïm-
plementeerd kunnen worden en hoe ouders 
en kinderen gemotiveerd kunnen worden om 
de behandeling af te maken. De behande-
ling is geschikt voor kinderen die te maken 
hebben gehad met verschillende trauma’s. 

Seksueel misbruik in een 
afhankelijkheidsrelatie. TMT 
jaarverslag 2016
Ben je benieuwd naar de casussen die zijn 
besproken in het casuïstiekoverleg van het 
Twee of Meersporen Team? Wil je weten 
welke adviezen de experts van het TMT 
gegeven hebben? In het jaarverslag staat meer 
informatie over dit casuïstiekoverleg waar 

hulpverleners om advies kunnen vragen in casus-
sen waar een vermoeden bestaat van seksueel 
misbruik. Een digitale versie van het jaarverslag 
is te vinden op de website van de GGD 
Amsterdam, een papieren versie kan worden 
opgevraagd via ssga@ggd.amsterdam.nl. 

Websites
rakevragen.nu
De website Rake Vragen helpt hulpverleners 
in het bespreekbaar maken van traumatische 
ervaringen met kinderen. Een posttraumatische 
stressstoornis bij kinderen wordt nog té vaak 
niet opgemerkt. Deze leuk vormgegeven web-
site, ontwikkeld vanuit de Radboud Universiteit 
Nijmegen, wil hierbij helpen. De website 
beantwoordt 4 ogenschijnlijk simpele vragen: 
Hoe vraag je naar trauma’s? Hoe vraag je naar 
klachten? Wat te doen bij een vermoeden van 
PTSS? Wat te doen bij de diagnose PTSS?

Agenda
23 november 2017 
Jubileumsymposium Steunpunt 
Seksueel Geweld Amsterdam
Het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD 
Amsterdam wordt 30 jaar! Om dit samen met 
jullie te vieren organiseren wij donderdagmid-
dag 23 november een jubileumsymposium voor 
onze netwerkpartners. In De Nieuwe Liefde in 
Amsterdam-West komen een aantal experts 
een presentatie houden. Ook zal er die middag 
een speciale jubileum-editie van de nieuwsbrief 
InZicht worden gepresenteerd. Sprekers en 
programma worden later nog bekend gemaakt, 
maar het belooft een informatieve en feestelijke 
middag te worden. Dus, zet deze datum vast 
in je agenda. En kom met ons leren, luisteren, 
praten, ervaringen delen en borrelen. 

Wetenswaardigheden
Meldactie ontoegankelijke 
psychotraumazorg
Volwassenen die last hebben van psycho-
trauma’s vanwege nare gebeurtenissen in 
hun jeugd krijgen in Nederland niet altijd 
de specialistische GGZ hulp die zij nodig 
hebben. Een meldactie moet hier verandering 
in brengen. Initiatiefnemers STRAKX=NU, 
Revief, Caleidoscoop en MIND vinden dat 
passende traumabehandeling beschikbaar en 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij zijn 
daarom deze meldactie zijn gestart. Iedereen 
die problemen ondervindt, wordt opgeroepen 
dit te melden bij de toezichthouder in de 
zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Ook professionals kunnen dit doen. Wie wordt 
geconfronteerd met extreem lange wachtlijsten, 
onvoldoende behandelmogelijkheden of andere 
zaken die noodzakelijke zorg in de weg staan, 
kan dit melden via de website strakxisnu.nl. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Wijs jij cliënten wel eens op het Schadefonds? 
Komt het wel eens voor dat je merkt dat een 
cliënt afziet van noodzakelijke behandeling 
vanwege hoge kosten? Er blijkt door slachtof-
fers van zedenmisdrijven weinig gebruik 
gemaakt te worden van de mogelijkheden voor 
vergoeding van geleden schade. Slachtoffers 
van allerlei vormen van seksueel geweld kunnen 
in aanmerking komen voor een vergoeding 
uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De 
hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de aard en ernst van de gebeurtenis(sen) 
en de gevolgen. Bij zedenmisdrijven, die als 
geweldsmisdrijf worden aangemerkt, gaat 
het schadefonds er in principe van uit dat 
er sprake is van ernstig psychisch letsel. 
Het doen van aangifte bij de politie is 
handig voor het doen van een aanvraag, 
maar ook zonder aangifte is dit mogelijk. 

Nieuw in Amsterdam: 
MST-PSB
voor jongeren met problematisch 
seksueel gedrag 

InZicht
juli 2017
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
ggd.amsterdam.nl

Interview met De Viersprong, Marit Kuijper

Sinds april 2017 biedt de Viersprong Amsterdam MST-PSB aan. MST-PSB 
(Multi System Therapy – Problematic Sexual Behaviour) is een behandelpro-
gramma voor jongeren die problematisch seksueel gedrag vertonen. Deze 
jongeren hebben bijvoorbeeld een pornoverslaving, hebben een ander kind 
soms hun eigen broertje of zusje misbruikt, of laten problematisch wervend 
gedrag zien. Dit leidt vaak tot uithuisplaatsing van deze jongeren. Het MST-
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maakt dat het inslijt. Dan is de kans groot, 
dat die vaardigheid beklijft. Dat werkt.

Wie worden er aangemeld voor deze 
therapievorm?
Het gaat om jongeren die ernstig seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag vertonen 
en daarnaast mogelijk andere gedrags-
problemen hebben. Voor de behandeling 
is van belang dat de jongere thuis woont 
(of komt wonen binnen afzienbare tijd) 
met een volwassene die opvoedingsver-
antwoordelijkheid draagt. Verwijzers zijn 
veelal Jeugdbescherming Regio Amster-
dam, Veilig Thuis en huisartsen, soms op 
aanraden van de Zedenpolitie. Sommige 
jongeren zijn met justitie in aanraking 
geweest, maar het kan ook gaan over 
meisjes die zich in het loverboy-circuit 
bevinden. Jongeren moeten tussen de 
10 en de 17,5 jaar oud zijn en geen zware 

Wat is MST-PSB?
Multi Systeem Therapie is een in Amerika 
ontwikkeld model. In dit model behandel 
je de jongere en de  systemen eromheen. 
Dit zijn de ouders, de school, iedereen 
die zich in alle leefwerelden van de jon-
gere begeeft, wordt meegenomen. Het 
is een vrij dichtgetimmerd model als het 
gaat om kwaliteitsbewaking. Je hebt een 
team, een supervisor en een consultant 
op afstand in Amerika zitten die wekelijks 
meekijkt op casusniveau met alle casus-
sen. Ook deze consultant wordt weer 
gecontroleerd. 

Het gaat dus om een speciaal soort 
multi systeem therapie?
Op het basis MS-model zijn een aantal 
adaptaties ontwikkeld, waaronder PSB, 
Problem Sexual Behaviour. Er bestaat er 
ook een voor kindermishandeling (MST-
CAN) en een voor de LVB-doelgroep 
(MST- LVB). PSB is een wat langere en 
meer intensieve behandeling dan het 
reguliere programma. In Amsterdam heb-
ben we het PSB-aanbod sinds 1 april. De 
teams in Rotterdam en Den Bosch zijn er 
al langer.

Wat bedoel je met intensieve 
behandeling?
Het gaat om een behandeling van 5 tot 
7 maanden. Eén therapeut behandelt in 
die periode één gezin. Dat is vrij inten-
sief, want we zien de gezinnen minimaal 
3x per week. Als het even kan bij het 
gezin thuis, of in ieder geval in de eigen 
omgeving. En als team zijn we voor zo’n 
gezin 24/7 bereikbaar. We doen zo veel 
mogelijk zelf, omdat we merken dat er 
ruis ontstaat wanneer er een heleboel 
verschillende hulpverleners in een gezin 
werken. MST is zo diepgaand. Als er dan 
meer contacten zijn, zie je vaak dat het 

systeem een beetje afhaakt. Met één 
vaste therapeut kunnen we goed werken 
aan een vertrouwensrelatie.

Waarom zoveel contact in een relatief 
korte tijd?
Wij zijn er op gebrand dat behandelingen 
niet ellenlang hoeven te duren. Op het 
moment dat je van mensen vraagt dat ze 
in het hier en nu achter elkaar door bezig 
zijn met veranderen, moet je dat dagelijks 
oefenen. Eén van de principes van het 
model is dat het gericht is op voortdu-
rende inzet van de gezinsleden. De hele 
tijd gefocust zijn op gedragsverandering 

verstandelijke beperking of ernstige au-
tistische stoornis hebben. De meeste jon-
geren zijn niet bepaald gemotiveerd voor 
dit soort behandelingen. Zij schamen zich 
voor wat ze gedaan hebben of voelen 
zich schuldig. Het bekennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag levert over 
het algemeen straf op, het is niet niks.

De jongere is dus vaak niet gemoti-
veerd, maar zijn of haar ouders moeten 
dit wel zijn?
Wij werken met de ouders samen om hen 
de vaardigheden te leren om het met hun 
kind op te lossen. Dit is veel werk en best 
confronterend. Ouders moeten hiervoor 
gemotiveerd zijn. Het mooie van deze 
behandeling is juist dat wanneer je een 
kind binnen het eigen systeem behandelt, 
het hele systeem mee ontwikkelt. De ver-
andering die een kind doormaakt is niet 
ergens anders gebeurd. Wanneer een 
kind ergens intern behandeld wordt komt 
het kind daarna weer terug en de ouders 
weten niet welke ontwikkeling hij of zij 
heeft doorgemaakt. Ook is de ontwikke-
ling van de verschillende gezinsleden dan 
niet optimaal op elkaar afgestemd. Het is 
dan veel moeilijker om er voor te zorgen 
dat de nieuwe vaardigheden vast gehou-
den worden.

MST is juist gericht op binnen houden 
van een jongere in het systeem. Het 
systeem aan het werk zetten, hoe gaan 
“we” het oplossen?
Dat klopt, iedereen heeft hier een rol in. 
Iedereen beweegt zich in verschillende 
systemen, dit geldt ook voor jongeren. 
Die systemen zijn bijvoorbeeld een gezin, 
de school, een kerkgemeenschap, een 
vriendengroep of een sportvereniging. 
Wanneer je al die systemen erbij betrekt 
om ervoor te zorgen dat er positieve 
vaardigheden ontwikkeld worden, is het 
effect groter. Uiteindelijk zijn het de ou-
ders die in staat moeten zijn om met een 
school samen te werken en te zorgen dat 
hun kind zich op een goede manier ont-
wikkelt. Vaak zie je dat het contact tussen 

moeilijke ontwikkeling hebben door-
gemaakt of een soortgelijke ervaring 
hebben gehad. Dat er geweld heeft 
plaatsgevonden, of dat er in het verleden 
sprake is geweest van seksueel misbruik. 
De jongeren zelf hebben ook regelmatig 
traumatische ervaringen gehad. Daar 
is aandacht voor, maar wij beginnen 
met het behandelen van het seksueel 
probleemgedrag en daarna is er ruimte 
voor bijvoorbeeld traumabehandeling. 
We horen vanuit Amerika dat we eerst 
het ‘brandje moeten blussen’ en dan pas 
gaan kijken wat verdere oorzaken zijn om 
te voorkomen dat er nog meer kinderen 
getraumatiseerd raken. Maar het komt 
wel regelmatig voor dat deze kinderen 
en hun ouders nare ervaringen hebben 
meegemaakt.

Maar zorgen voor de veiligheid is dus 
jullie eerste prioriteit? 
We beginnen altijd met een analyse van 
de situatie en het maken van een vei-
ligheidsplan op basis van wat er precies 
is gebeurd. Een van de doelen van de 
MST-PSB is om te behandelen binnen 
een thuissituatie, maar alleen als we de 
veiligheid kunnen borgen. We zijn ge-
specialiseerd in het opstellen van strakke 
veiligheidsplannen met het gezin. Dat 
kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer 
en zus niet meer zonder toezicht samen 
in één ruimte mogen. Soms betekent dit 
dat er verklikkers op de deuren geplaatst 
moeten worden. Als het even kan, wordt 
daar het sociale netwerk bij betrokken. 

Erkenning is dus belangrijk?
Echt erkennen wat er gebeurd is, is heel 
belangrijk. Dit is de basis voor de moti-
vatie om te veranderen. En in geval van 
incest met 2 kinderen binnen een gezin, 
moet het slachtoffer de erkenning krijgen. 
De dader zal het slachtoffer als zodanig 
moeten erkennen.

Als je daar mee aan de gang gaat, zit 
het hele gezin dan om de tafel?
Nee, het slachtoffer zit er dan niet bij. 

scholen en ouders heel slecht is. Ouders 
weten niet dat een kind regelmatig te laat 
is, of hoe het zich gedraagt. De school 
merkt dat ouders niet op komen dagen 
op de 10-minuten-gesprekjes. Dat zijn de 
dingen waarin we ouders ondersteunen.

Hoe verander je problematisch seksueel 
gedrag?
Dit programma is multi-systemisch en 
multi-causaal. We stellen bij aanvang de 
vraag: ‘wat maakt nou dat deze jongere 
dit gedrag vertoont?’ Over het algemeen 
zijn daar een heleboel verschillende 
oorzaken voor. Sommige oorzaken liggen 
bij de jongere zelf. Denk aan gebrekkige 
sociale vaardigheden, internaliserende 
problematiek (angsten), maar het zit ook 
vaak bij problemen in het systeem zoals 
huiselijk geweld, een problematische 
relatie tussen ouders, weinig toezicht of 
er spelen culturele- en religieuze aspec-
ten. We gaan met de jongere aan de slag 
en kijken in detail naar wat er precies 
is gebeurd. Dan gaan we werken aan 
vaardigheidstekorten, of emotieregula-
tie, of wat dan ook nodig is. Dat doen 
we in samenwerking met ouders, omdat 
zij diegenen zijn die dit uiteindelijk over 
moeten nemen en in de toekomst goed 
moeten kunnen sturen. 

Zien jullie ook wel 
hechtingsproblematiek?
Ja, bijvoorbeeld bij sommige meisjes die 
wervend gedrag laten zien. Die meiden 
hebben onvoldoende bodem. Zij gaan 
op een hele ongezonde manier op zoek 
naar aandacht. Zij komen bij oude of 
verkeerde mannen terecht. En kunnen 
hier niet mee omgaan. Maar geen zaak is 
hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van 
ons. Maar dat is juist leuk, je leert ontzet-
tend veel.

Zien jullie veel intergenerationeel 
geweld? Gezinnen waar echt een 
patroon in zit, met ouders die opgroei-
den in problematische gezinnen?
Ja, je ziet wel vaker dat ouders een 

“  De hele tijd gefocust zijn op gedragsverandering maakt dat het inslijt. 
Dan is de kans groot, dat die vaardigheid beklijft.”

“  We stellen bij aanvang de vraag: 
wat maakt nou dat deze jongere dit gedrag vertoont?”

“…geen zaak is hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van ons. Maar dat is juist leuk ”

Die wordt behandeld door een andere 
partij, omdat het ingewikkeld is voor de 
hulpverlenersrelatie dat je zowel dader 
als slachtoffer behandelt op hetzelfde 
moment. 
De jongere vertelt in detail wat hij of 
zij heeft gedaan. Dat kan op papier of 
mondeling. Dit hangt van de leeftijd 
en de mogelijkheden af. Soms kan het 
slachtoffer het na een tijd aan om erbij te 
zijn en een excuus te horen en soms kan 
dat niet. Dat is heel erg afhankelijk van de 
situatie. We starten dit zo snel mogelijk 
op. De sequentie (het beschrijven van het 
gedrag en verloop van de gebeurtenis) 
moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat 
het ook de basis is voor het opstellen van 
een goed veiligheidsplan. Wanneer er 
strafrechtelijk onderzoek is gedaan is het 
soms al vrij duidelijk. Maar soms ontkent 
de jongere zijn gedrag. In dat geval is de 
opheldering van het delict-gedrag iets 
waar we langzaamaan naartoe werken. 

Jullie hebben 3 hoofdlijnen: ophelde-
ring van delict-gedrag, risico reductie 
en veiligheidsplan en hereniging. Wat is 
dat laatste?
Dat gaat over het gezin weer samenbren-
gen, vooral wanneer er binnen het gezin 
iets heeft gespeeld. Wat we regelma-
tig zien is dat een jongere dan tijdelijk 
ergens anders geplaatst is, bijvoorbeeld 

bij een oom of tante, of opa en oma. Aan 
het eind proberen we het gezin weer bij 
elkaar te krijgen. Dat is de hereniging.
Speelt vergeving daar een rol in?
Dat is zeker iets waar we met ouders 
en jongeren aan werken. Het slachtof-
fer loopt zijn/haar eigen proces. Het 
kan zijn dat wij na 7 maanden klaar zijn 
met de PSB-behandeling, maar dat de 
traumabehandeling van het slachtoffer 
nog niet zover is. In zo’n geval willen we 
een slachtoffer natuurlijk niet belasten. 
Maar we werken er wel met ouders en 
jonge pleger aan hoe je je tot elkaar kan 
verhouden. Voor ouders is er aandacht 
voor wat het gedrag van hun kind met ze 
doet. Hoe ze met hun kind om moeten 
gaan en hoe je het een plek geeft. Dat 
is ingewikkeld. Ouders houden van hun 
kind, maar hij of zij heeft een ander kind 
wat aangedaan. Daarover is woede of 
verdriet. Dat is vreselijk en buitengewoon 
ingewikkeld. Gelukkig hebben we goed 
opgeleide systeemtherapeuten die hierop 
getraind zijn. 

Zijn jullie voor die training naar de 
Verenigde Staten geweest?
In dit geval komt Amerika naar ons. We 
hebben een basis MST-training gehad en 
daar bovenop een training in de PSB-
adaptatie van een Amerikaanse expert. 
Eén keer in de 3 maanden hebben we 

een booster-dag, dan worden we bijge-
schoold op speciale thema’s en ook daarvoor 
komt iemand uit Amerika naar ons. We staan 
eigenlijk voortdurend in contact. 

En er loopt continu een onderzoek naar de 
effectiviteit?
Ja, dat klopt. Elk gezin heeft specifieke 
behandeldoelen, zoals geen politiecontacten 
meer, verbeterde opvoedvaardigheden of 
bijvoorbeeld meer pro-sociale contacten van 
de jongere. Op alle doelen wordt eigen-
lijk wel vrij goed gescoord. Er zijn nog niet 
veel cijfers van Nederlandse casussen, maar 
in Amerika hebben we het over recidive 
voorkoming van zo’n 80%. Voorkoming van 
uithuisplaatsing en verbetering van opvoed-
vaardigheden van ouders zelfs rond de 90%. 
Dat zijn hele goede resultaten. Daarnaast 
wordt de therapietrouw van de therapeut 
voortdurend gemeten door een onafhankelijk 
bureau. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
hoe hoger de therapietrouw, hoe beter de 
resultaten van de behandeling. We meten 
dat voor iedere therapeut afzonderlijk en 
maken plannen, stellen doelen om hierop te 
verbeteren waar mogelijk.

PSB-team probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen en de jongere bin-
nen en samen met het systeem te behandelen. Uiteraard mits de veiligheid 
geborgd kan worden. Marit Kuijper is supervisor van het MST-PSB-team van 
de Viersprong Amsterdam. Zij vertelt meer over deze intensieve therapie-
vorm. 
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maakt dat het inslijt. Dan is de kans groot, 
dat die vaardigheid beklijft. Dat werkt.

Wie worden er aangemeld voor deze 
therapievorm?
Het gaat om jongeren die ernstig seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag vertonen 
en daarnaast mogelijk andere gedrags-
problemen hebben. Voor de behandeling 
is van belang dat de jongere thuis woont 
(of komt wonen binnen afzienbare tijd) 
met een volwassene die opvoedingsver-
antwoordelijkheid draagt. Verwijzers zijn 
veelal Jeugdbescherming Regio Amster-
dam, Veilig Thuis en huisartsen, soms op 
aanraden van de Zedenpolitie. Sommige 
jongeren zijn met justitie in aanraking 
geweest, maar het kan ook gaan over 
meisjes die zich in het loverboy-circuit 
bevinden. Jongeren moeten tussen de 
10 en de 17,5 jaar oud zijn en geen zware 

Wat is MST-PSB?
Multi Systeem Therapie is een in Amerika 
ontwikkeld model. In dit model behandel 
je de jongere en de  systemen eromheen. 
Dit zijn de ouders, de school, iedereen 
die zich in alle leefwerelden van de jon-
gere begeeft, wordt meegenomen. Het 
is een vrij dichtgetimmerd model als het 
gaat om kwaliteitsbewaking. Je hebt een 
team, een supervisor en een consultant 
op afstand in Amerika zitten die wekelijks 
meekijkt op casusniveau met alle casus-
sen. Ook deze consultant wordt weer 
gecontroleerd. 

Het gaat dus om een speciaal soort 
multi systeem therapie?
Op het basis MS-model zijn een aantal 
adaptaties ontwikkeld, waaronder PSB, 
Problem Sexual Behaviour. Er bestaat er 
ook een voor kindermishandeling (MST-
CAN) en een voor de LVB-doelgroep 
(MST- LVB). PSB is een wat langere en 
meer intensieve behandeling dan het 
reguliere programma. In Amsterdam heb-
ben we het PSB-aanbod sinds 1 april. De 
teams in Rotterdam en Den Bosch zijn er 
al langer.

Wat bedoel je met intensieve 
behandeling?
Het gaat om een behandeling van 5 tot 
7 maanden. Eén therapeut behandelt in 
die periode één gezin. Dat is vrij inten-
sief, want we zien de gezinnen minimaal 
3x per week. Als het even kan bij het 
gezin thuis, of in ieder geval in de eigen 
omgeving. En als team zijn we voor zo’n 
gezin 24/7 bereikbaar. We doen zo veel 
mogelijk zelf, omdat we merken dat er 
ruis ontstaat wanneer er een heleboel 
verschillende hulpverleners in een gezin 
werken. MST is zo diepgaand. Als er dan 
meer contacten zijn, zie je vaak dat het 

systeem een beetje afhaakt. Met één 
vaste therapeut kunnen we goed werken 
aan een vertrouwensrelatie.

Waarom zoveel contact in een relatief 
korte tijd?
Wij zijn er op gebrand dat behandelingen 
niet ellenlang hoeven te duren. Op het 
moment dat je van mensen vraagt dat ze 
in het hier en nu achter elkaar door bezig 
zijn met veranderen, moet je dat dagelijks 
oefenen. Eén van de principes van het 
model is dat het gericht is op voortdu-
rende inzet van de gezinsleden. De hele 
tijd gefocust zijn op gedragsverandering 

verstandelijke beperking of ernstige au-
tistische stoornis hebben. De meeste jon-
geren zijn niet bepaald gemotiveerd voor 
dit soort behandelingen. Zij schamen zich 
voor wat ze gedaan hebben of voelen 
zich schuldig. Het bekennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag levert over 
het algemeen straf op, het is niet niks.

De jongere is dus vaak niet gemoti-
veerd, maar zijn of haar ouders moeten 
dit wel zijn?
Wij werken met de ouders samen om hen 
de vaardigheden te leren om het met hun 
kind op te lossen. Dit is veel werk en best 
confronterend. Ouders moeten hiervoor 
gemotiveerd zijn. Het mooie van deze 
behandeling is juist dat wanneer je een 
kind binnen het eigen systeem behandelt, 
het hele systeem mee ontwikkelt. De ver-
andering die een kind doormaakt is niet 
ergens anders gebeurd. Wanneer een 
kind ergens intern behandeld wordt komt 
het kind daarna weer terug en de ouders 
weten niet welke ontwikkeling hij of zij 
heeft doorgemaakt. Ook is de ontwikke-
ling van de verschillende gezinsleden dan 
niet optimaal op elkaar afgestemd. Het is 
dan veel moeilijker om er voor te zorgen 
dat de nieuwe vaardigheden vast gehou-
den worden.

MST is juist gericht op binnen houden 
van een jongere in het systeem. Het 
systeem aan het werk zetten, hoe gaan 
“we” het oplossen?
Dat klopt, iedereen heeft hier een rol in. 
Iedereen beweegt zich in verschillende 
systemen, dit geldt ook voor jongeren. 
Die systemen zijn bijvoorbeeld een gezin, 
de school, een kerkgemeenschap, een 
vriendengroep of een sportvereniging. 
Wanneer je al die systemen erbij betrekt 
om ervoor te zorgen dat er positieve 
vaardigheden ontwikkeld worden, is het 
effect groter. Uiteindelijk zijn het de ou-
ders die in staat moeten zijn om met een 
school samen te werken en te zorgen dat 
hun kind zich op een goede manier ont-
wikkelt. Vaak zie je dat het contact tussen 

moeilijke ontwikkeling hebben door-
gemaakt of een soortgelijke ervaring 
hebben gehad. Dat er geweld heeft 
plaatsgevonden, of dat er in het verleden 
sprake is geweest van seksueel misbruik. 
De jongeren zelf hebben ook regelmatig 
traumatische ervaringen gehad. Daar 
is aandacht voor, maar wij beginnen 
met het behandelen van het seksueel 
probleemgedrag en daarna is er ruimte 
voor bijvoorbeeld traumabehandeling. 
We horen vanuit Amerika dat we eerst 
het ‘brandje moeten blussen’ en dan pas 
gaan kijken wat verdere oorzaken zijn om 
te voorkomen dat er nog meer kinderen 
getraumatiseerd raken. Maar het komt 
wel regelmatig voor dat deze kinderen 
en hun ouders nare ervaringen hebben 
meegemaakt.

Maar zorgen voor de veiligheid is dus 
jullie eerste prioriteit? 
We beginnen altijd met een analyse van 
de situatie en het maken van een vei-
ligheidsplan op basis van wat er precies 
is gebeurd. Een van de doelen van de 
MST-PSB is om te behandelen binnen 
een thuissituatie, maar alleen als we de 
veiligheid kunnen borgen. We zijn ge-
specialiseerd in het opstellen van strakke 
veiligheidsplannen met het gezin. Dat 
kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer 
en zus niet meer zonder toezicht samen 
in één ruimte mogen. Soms betekent dit 
dat er verklikkers op de deuren geplaatst 
moeten worden. Als het even kan, wordt 
daar het sociale netwerk bij betrokken. 

Erkenning is dus belangrijk?
Echt erkennen wat er gebeurd is, is heel 
belangrijk. Dit is de basis voor de moti-
vatie om te veranderen. En in geval van 
incest met 2 kinderen binnen een gezin, 
moet het slachtoffer de erkenning krijgen. 
De dader zal het slachtoffer als zodanig 
moeten erkennen.

Als je daar mee aan de gang gaat, zit 
het hele gezin dan om de tafel?
Nee, het slachtoffer zit er dan niet bij. 

scholen en ouders heel slecht is. Ouders 
weten niet dat een kind regelmatig te laat 
is, of hoe het zich gedraagt. De school 
merkt dat ouders niet op komen dagen 
op de 10-minuten-gesprekjes. Dat zijn de 
dingen waarin we ouders ondersteunen.

Hoe verander je problematisch seksueel 
gedrag?
Dit programma is multi-systemisch en 
multi-causaal. We stellen bij aanvang de 
vraag: ‘wat maakt nou dat deze jongere 
dit gedrag vertoont?’ Over het algemeen 
zijn daar een heleboel verschillende 
oorzaken voor. Sommige oorzaken liggen 
bij de jongere zelf. Denk aan gebrekkige 
sociale vaardigheden, internaliserende 
problematiek (angsten), maar het zit ook 
vaak bij problemen in het systeem zoals 
huiselijk geweld, een problematische 
relatie tussen ouders, weinig toezicht of 
er spelen culturele- en religieuze aspec-
ten. We gaan met de jongere aan de slag 
en kijken in detail naar wat er precies 
is gebeurd. Dan gaan we werken aan 
vaardigheidstekorten, of emotieregula-
tie, of wat dan ook nodig is. Dat doen 
we in samenwerking met ouders, omdat 
zij diegenen zijn die dit uiteindelijk over 
moeten nemen en in de toekomst goed 
moeten kunnen sturen. 

Zien jullie ook wel 
hechtingsproblematiek?
Ja, bijvoorbeeld bij sommige meisjes die 
wervend gedrag laten zien. Die meiden 
hebben onvoldoende bodem. Zij gaan 
op een hele ongezonde manier op zoek 
naar aandacht. Zij komen bij oude of 
verkeerde mannen terecht. En kunnen 
hier niet mee omgaan. Maar geen zaak is 
hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van 
ons. Maar dat is juist leuk, je leert ontzet-
tend veel.

Zien jullie veel intergenerationeel 
geweld? Gezinnen waar echt een 
patroon in zit, met ouders die opgroei-
den in problematische gezinnen?
Ja, je ziet wel vaker dat ouders een 

“  De hele tijd gefocust zijn op gedragsverandering maakt dat het inslijt. 
Dan is de kans groot, dat die vaardigheid beklijft.”

“  We stellen bij aanvang de vraag: 
wat maakt nou dat deze jongere dit gedrag vertoont?”

“…geen zaak is hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van ons. Maar dat is juist leuk ”

Die wordt behandeld door een andere 
partij, omdat het ingewikkeld is voor de 
hulpverlenersrelatie dat je zowel dader 
als slachtoffer behandelt op hetzelfde 
moment. 
De jongere vertelt in detail wat hij of 
zij heeft gedaan. Dat kan op papier of 
mondeling. Dit hangt van de leeftijd 
en de mogelijkheden af. Soms kan het 
slachtoffer het na een tijd aan om erbij te 
zijn en een excuus te horen en soms kan 
dat niet. Dat is heel erg afhankelijk van de 
situatie. We starten dit zo snel mogelijk 
op. De sequentie (het beschrijven van het 
gedrag en verloop van de gebeurtenis) 
moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat 
het ook de basis is voor het opstellen van 
een goed veiligheidsplan. Wanneer er 
strafrechtelijk onderzoek is gedaan is het 
soms al vrij duidelijk. Maar soms ontkent 
de jongere zijn gedrag. In dat geval is de 
opheldering van het delict-gedrag iets 
waar we langzaamaan naartoe werken. 

Jullie hebben 3 hoofdlijnen: ophelde-
ring van delict-gedrag, risico reductie 
en veiligheidsplan en hereniging. Wat is 
dat laatste?
Dat gaat over het gezin weer samenbren-
gen, vooral wanneer er binnen het gezin 
iets heeft gespeeld. Wat we regelma-
tig zien is dat een jongere dan tijdelijk 
ergens anders geplaatst is, bijvoorbeeld 

bij een oom of tante, of opa en oma. Aan 
het eind proberen we het gezin weer bij 
elkaar te krijgen. Dat is de hereniging.
Speelt vergeving daar een rol in?
Dat is zeker iets waar we met ouders 
en jongeren aan werken. Het slachtof-
fer loopt zijn/haar eigen proces. Het 
kan zijn dat wij na 7 maanden klaar zijn 
met de PSB-behandeling, maar dat de 
traumabehandeling van het slachtoffer 
nog niet zover is. In zo’n geval willen we 
een slachtoffer natuurlijk niet belasten. 
Maar we werken er wel met ouders en 
jonge pleger aan hoe je je tot elkaar kan 
verhouden. Voor ouders is er aandacht 
voor wat het gedrag van hun kind met ze 
doet. Hoe ze met hun kind om moeten 
gaan en hoe je het een plek geeft. Dat 
is ingewikkeld. Ouders houden van hun 
kind, maar hij of zij heeft een ander kind 
wat aangedaan. Daarover is woede of 
verdriet. Dat is vreselijk en buitengewoon 
ingewikkeld. Gelukkig hebben we goed 
opgeleide systeemtherapeuten die hierop 
getraind zijn. 

Zijn jullie voor die training naar de 
Verenigde Staten geweest?
In dit geval komt Amerika naar ons. We 
hebben een basis MST-training gehad en 
daar bovenop een training in de PSB-
adaptatie van een Amerikaanse expert. 
Eén keer in de 3 maanden hebben we 

een booster-dag, dan worden we bijge-
schoold op speciale thema’s en ook daarvoor 
komt iemand uit Amerika naar ons. We staan 
eigenlijk voortdurend in contact. 

En er loopt continu een onderzoek naar de 
effectiviteit?
Ja, dat klopt. Elk gezin heeft specifieke 
behandeldoelen, zoals geen politiecontacten 
meer, verbeterde opvoedvaardigheden of 
bijvoorbeeld meer pro-sociale contacten van 
de jongere. Op alle doelen wordt eigen-
lijk wel vrij goed gescoord. Er zijn nog niet 
veel cijfers van Nederlandse casussen, maar 
in Amerika hebben we het over recidive 
voorkoming van zo’n 80%. Voorkoming van 
uithuisplaatsing en verbetering van opvoed-
vaardigheden van ouders zelfs rond de 90%. 
Dat zijn hele goede resultaten. Daarnaast 
wordt de therapietrouw van de therapeut 
voortdurend gemeten door een onafhankelijk 
bureau. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
hoe hoger de therapietrouw, hoe beter de 
resultaten van de behandeling. We meten 
dat voor iedere therapeut afzonderlijk en 
maken plannen, stellen doelen om hierop te 
verbeteren waar mogelijk.

PSB-team probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen en de jongere bin-
nen en samen met het systeem te behandelen. Uiteraard mits de veiligheid 
geborgd kan worden. Marit Kuijper is supervisor van het MST-PSB-team van 
de Viersprong Amsterdam. Zij vertelt meer over deze intensieve therapie-
vorm. 
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maakt dat het inslijt. Dan is de kans groot, 
dat die vaardigheid beklijft. Dat werkt.

Wie worden er aangemeld voor deze 
therapievorm?
Het gaat om jongeren die ernstig seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag vertonen 
en daarnaast mogelijk andere gedrags-
problemen hebben. Voor de behandeling 
is van belang dat de jongere thuis woont 
(of komt wonen binnen afzienbare tijd) 
met een volwassene die opvoedingsver-
antwoordelijkheid draagt. Verwijzers zijn 
veelal Jeugdbescherming Regio Amster-
dam, Veilig Thuis en huisartsen, soms op 
aanraden van de Zedenpolitie. Sommige 
jongeren zijn met justitie in aanraking 
geweest, maar het kan ook gaan over 
meisjes die zich in het loverboy-circuit 
bevinden. Jongeren moeten tussen de 
10 en de 17,5 jaar oud zijn en geen zware 

Wat is MST-PSB?
Multi Systeem Therapie is een in Amerika 
ontwikkeld model. In dit model behandel 
je de jongere en de  systemen eromheen. 
Dit zijn de ouders, de school, iedereen 
die zich in alle leefwerelden van de jon-
gere begeeft, wordt meegenomen. Het 
is een vrij dichtgetimmerd model als het 
gaat om kwaliteitsbewaking. Je hebt een 
team, een supervisor en een consultant 
op afstand in Amerika zitten die wekelijks 
meekijkt op casusniveau met alle casus-
sen. Ook deze consultant wordt weer 
gecontroleerd. 

Het gaat dus om een speciaal soort 
multi systeem therapie?
Op het basis MS-model zijn een aantal 
adaptaties ontwikkeld, waaronder PSB, 
Problem Sexual Behaviour. Er bestaat er 
ook een voor kindermishandeling (MST-
CAN) en een voor de LVB-doelgroep 
(MST- LVB). PSB is een wat langere en 
meer intensieve behandeling dan het 
reguliere programma. In Amsterdam heb-
ben we het PSB-aanbod sinds 1 april. De 
teams in Rotterdam en Den Bosch zijn er 
al langer.

Wat bedoel je met intensieve 
behandeling?
Het gaat om een behandeling van 5 tot 
7 maanden. Eén therapeut behandelt in 
die periode één gezin. Dat is vrij inten-
sief, want we zien de gezinnen minimaal 
3x per week. Als het even kan bij het 
gezin thuis, of in ieder geval in de eigen 
omgeving. En als team zijn we voor zo’n 
gezin 24/7 bereikbaar. We doen zo veel 
mogelijk zelf, omdat we merken dat er 
ruis ontstaat wanneer er een heleboel 
verschillende hulpverleners in een gezin 
werken. MST is zo diepgaand. Als er dan 
meer contacten zijn, zie je vaak dat het 

systeem een beetje afhaakt. Met één 
vaste therapeut kunnen we goed werken 
aan een vertrouwensrelatie.

Waarom zoveel contact in een relatief 
korte tijd?
Wij zijn er op gebrand dat behandelingen 
niet ellenlang hoeven te duren. Op het 
moment dat je van mensen vraagt dat ze 
in het hier en nu achter elkaar door bezig 
zijn met veranderen, moet je dat dagelijks 
oefenen. Eén van de principes van het 
model is dat het gericht is op voortdu-
rende inzet van de gezinsleden. De hele 
tijd gefocust zijn op gedragsverandering 

verstandelijke beperking of ernstige au-
tistische stoornis hebben. De meeste jon-
geren zijn niet bepaald gemotiveerd voor 
dit soort behandelingen. Zij schamen zich 
voor wat ze gedaan hebben of voelen 
zich schuldig. Het bekennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag levert over 
het algemeen straf op, het is niet niks.

De jongere is dus vaak niet gemoti-
veerd, maar zijn of haar ouders moeten 
dit wel zijn?
Wij werken met de ouders samen om hen 
de vaardigheden te leren om het met hun 
kind op te lossen. Dit is veel werk en best 
confronterend. Ouders moeten hiervoor 
gemotiveerd zijn. Het mooie van deze 
behandeling is juist dat wanneer je een 
kind binnen het eigen systeem behandelt, 
het hele systeem mee ontwikkelt. De ver-
andering die een kind doormaakt is niet 
ergens anders gebeurd. Wanneer een 
kind ergens intern behandeld wordt komt 
het kind daarna weer terug en de ouders 
weten niet welke ontwikkeling hij of zij 
heeft doorgemaakt. Ook is de ontwikke-
ling van de verschillende gezinsleden dan 
niet optimaal op elkaar afgestemd. Het is 
dan veel moeilijker om er voor te zorgen 
dat de nieuwe vaardigheden vast gehou-
den worden.

MST is juist gericht op binnen houden 
van een jongere in het systeem. Het 
systeem aan het werk zetten, hoe gaan 
“we” het oplossen?
Dat klopt, iedereen heeft hier een rol in. 
Iedereen beweegt zich in verschillende 
systemen, dit geldt ook voor jongeren. 
Die systemen zijn bijvoorbeeld een gezin, 
de school, een kerkgemeenschap, een 
vriendengroep of een sportvereniging. 
Wanneer je al die systemen erbij betrekt 
om ervoor te zorgen dat er positieve 
vaardigheden ontwikkeld worden, is het 
effect groter. Uiteindelijk zijn het de ou-
ders die in staat moeten zijn om met een 
school samen te werken en te zorgen dat 
hun kind zich op een goede manier ont-
wikkelt. Vaak zie je dat het contact tussen 

moeilijke ontwikkeling hebben door-
gemaakt of een soortgelijke ervaring 
hebben gehad. Dat er geweld heeft 
plaatsgevonden, of dat er in het verleden 
sprake is geweest van seksueel misbruik. 
De jongeren zelf hebben ook regelmatig 
traumatische ervaringen gehad. Daar 
is aandacht voor, maar wij beginnen 
met het behandelen van het seksueel 
probleemgedrag en daarna is er ruimte 
voor bijvoorbeeld traumabehandeling. 
We horen vanuit Amerika dat we eerst 
het ‘brandje moeten blussen’ en dan pas 
gaan kijken wat verdere oorzaken zijn om 
te voorkomen dat er nog meer kinderen 
getraumatiseerd raken. Maar het komt 
wel regelmatig voor dat deze kinderen 
en hun ouders nare ervaringen hebben 
meegemaakt.

Maar zorgen voor de veiligheid is dus 
jullie eerste prioriteit? 
We beginnen altijd met een analyse van 
de situatie en het maken van een vei-
ligheidsplan op basis van wat er precies 
is gebeurd. Een van de doelen van de 
MST-PSB is om te behandelen binnen 
een thuissituatie, maar alleen als we de 
veiligheid kunnen borgen. We zijn ge-
specialiseerd in het opstellen van strakke 
veiligheidsplannen met het gezin. Dat 
kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer 
en zus niet meer zonder toezicht samen 
in één ruimte mogen. Soms betekent dit 
dat er verklikkers op de deuren geplaatst 
moeten worden. Als het even kan, wordt 
daar het sociale netwerk bij betrokken. 

Erkenning is dus belangrijk?
Echt erkennen wat er gebeurd is, is heel 
belangrijk. Dit is de basis voor de moti-
vatie om te veranderen. En in geval van 
incest met 2 kinderen binnen een gezin, 
moet het slachtoffer de erkenning krijgen. 
De dader zal het slachtoffer als zodanig 
moeten erkennen.

Als je daar mee aan de gang gaat, zit 
het hele gezin dan om de tafel?
Nee, het slachtoffer zit er dan niet bij. 

scholen en ouders heel slecht is. Ouders 
weten niet dat een kind regelmatig te laat 
is, of hoe het zich gedraagt. De school 
merkt dat ouders niet op komen dagen 
op de 10-minuten-gesprekjes. Dat zijn de 
dingen waarin we ouders ondersteunen.

Hoe verander je problematisch seksueel 
gedrag?
Dit programma is multi-systemisch en 
multi-causaal. We stellen bij aanvang de 
vraag: ‘wat maakt nou dat deze jongere 
dit gedrag vertoont?’ Over het algemeen 
zijn daar een heleboel verschillende 
oorzaken voor. Sommige oorzaken liggen 
bij de jongere zelf. Denk aan gebrekkige 
sociale vaardigheden, internaliserende 
problematiek (angsten), maar het zit ook 
vaak bij problemen in het systeem zoals 
huiselijk geweld, een problematische 
relatie tussen ouders, weinig toezicht of 
er spelen culturele- en religieuze aspec-
ten. We gaan met de jongere aan de slag 
en kijken in detail naar wat er precies 
is gebeurd. Dan gaan we werken aan 
vaardigheidstekorten, of emotieregula-
tie, of wat dan ook nodig is. Dat doen 
we in samenwerking met ouders, omdat 
zij diegenen zijn die dit uiteindelijk over 
moeten nemen en in de toekomst goed 
moeten kunnen sturen. 

Zien jullie ook wel 
hechtingsproblematiek?
Ja, bijvoorbeeld bij sommige meisjes die 
wervend gedrag laten zien. Die meiden 
hebben onvoldoende bodem. Zij gaan 
op een hele ongezonde manier op zoek 
naar aandacht. Zij komen bij oude of 
verkeerde mannen terecht. En kunnen 
hier niet mee omgaan. Maar geen zaak is 
hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van 
ons. Maar dat is juist leuk, je leert ontzet-
tend veel.

Zien jullie veel intergenerationeel 
geweld? Gezinnen waar echt een 
patroon in zit, met ouders die opgroei-
den in problematische gezinnen?
Ja, je ziet wel vaker dat ouders een 

“  De hele tijd gefocust zijn op gedragsverandering maakt dat het inslijt. 
Dan is de kans groot, dat die vaardigheid beklijft.”

“  We stellen bij aanvang de vraag: 
wat maakt nou dat deze jongere dit gedrag vertoont?”

“…geen zaak is hetzelfde. Het vraagt veel creativiteit van ons. Maar dat is juist leuk ”

Die wordt behandeld door een andere 
partij, omdat het ingewikkeld is voor de 
hulpverlenersrelatie dat je zowel dader 
als slachtoffer behandelt op hetzelfde 
moment. 
De jongere vertelt in detail wat hij of 
zij heeft gedaan. Dat kan op papier of 
mondeling. Dit hangt van de leeftijd 
en de mogelijkheden af. Soms kan het 
slachtoffer het na een tijd aan om erbij te 
zijn en een excuus te horen en soms kan 
dat niet. Dat is heel erg afhankelijk van de 
situatie. We starten dit zo snel mogelijk 
op. De sequentie (het beschrijven van het 
gedrag en verloop van de gebeurtenis) 
moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat 
het ook de basis is voor het opstellen van 
een goed veiligheidsplan. Wanneer er 
strafrechtelijk onderzoek is gedaan is het 
soms al vrij duidelijk. Maar soms ontkent 
de jongere zijn gedrag. In dat geval is de 
opheldering van het delict-gedrag iets 
waar we langzaamaan naartoe werken. 

Jullie hebben 3 hoofdlijnen: ophelde-
ring van delict-gedrag, risico reductie 
en veiligheidsplan en hereniging. Wat is 
dat laatste?
Dat gaat over het gezin weer samenbren-
gen, vooral wanneer er binnen het gezin 
iets heeft gespeeld. Wat we regelma-
tig zien is dat een jongere dan tijdelijk 
ergens anders geplaatst is, bijvoorbeeld 

bij een oom of tante, of opa en oma. Aan 
het eind proberen we het gezin weer bij 
elkaar te krijgen. Dat is de hereniging.
Speelt vergeving daar een rol in?
Dat is zeker iets waar we met ouders 
en jongeren aan werken. Het slachtof-
fer loopt zijn/haar eigen proces. Het 
kan zijn dat wij na 7 maanden klaar zijn 
met de PSB-behandeling, maar dat de 
traumabehandeling van het slachtoffer 
nog niet zover is. In zo’n geval willen we 
een slachtoffer natuurlijk niet belasten. 
Maar we werken er wel met ouders en 
jonge pleger aan hoe je je tot elkaar kan 
verhouden. Voor ouders is er aandacht 
voor wat het gedrag van hun kind met ze 
doet. Hoe ze met hun kind om moeten 
gaan en hoe je het een plek geeft. Dat 
is ingewikkeld. Ouders houden van hun 
kind, maar hij of zij heeft een ander kind 
wat aangedaan. Daarover is woede of 
verdriet. Dat is vreselijk en buitengewoon 
ingewikkeld. Gelukkig hebben we goed 
opgeleide systeemtherapeuten die hierop 
getraind zijn. 

Zijn jullie voor die training naar de 
Verenigde Staten geweest?
In dit geval komt Amerika naar ons. We 
hebben een basis MST-training gehad en 
daar bovenop een training in de PSB-
adaptatie van een Amerikaanse expert. 
Eén keer in de 3 maanden hebben we 

een booster-dag, dan worden we bijge-
schoold op speciale thema’s en ook daarvoor 
komt iemand uit Amerika naar ons. We staan 
eigenlijk voortdurend in contact. 

En er loopt continu een onderzoek naar de 
effectiviteit?
Ja, dat klopt. Elk gezin heeft specifieke 
behandeldoelen, zoals geen politiecontacten 
meer, verbeterde opvoedvaardigheden of 
bijvoorbeeld meer pro-sociale contacten van 
de jongere. Op alle doelen wordt eigen-
lijk wel vrij goed gescoord. Er zijn nog niet 
veel cijfers van Nederlandse casussen, maar 
in Amerika hebben we het over recidive 
voorkoming van zo’n 80%. Voorkoming van 
uithuisplaatsing en verbetering van opvoed-
vaardigheden van ouders zelfs rond de 90%. 
Dat zijn hele goede resultaten. Daarnaast 
wordt de therapietrouw van de therapeut 
voortdurend gemeten door een onafhankelijk 
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hoe hoger de therapietrouw, hoe beter de 
resultaten van de behandeling. We meten 
dat voor iedere therapeut afzonderlijk en 
maken plannen, stellen doelen om hierop te 
verbeteren waar mogelijk.

PSB-team probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen en de jongere bin-
nen en samen met het systeem te behandelen. Uiteraard mits de veiligheid 
geborgd kan worden. Marit Kuijper is supervisor van het MST-PSB-team van 
de Viersprong Amsterdam. Zij vertelt meer over deze intensieve therapie-
vorm. 
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Praat erover
Jongens in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar in en rondom Amsterdam werden van 5 
april tot en met 5 mei 2017 online geconfronteerd met #GEENZIN; onze campagne 
die aandacht vraagt voor seksueel geweld tegen jongens. Met gerichte advertenties 
op social media werden de pakkende video en een drietal afbeeldingen bij jongens 
in en rondom Amsterdam onder de aandacht gebracht. In de video staat een stoere 

voetballende jongen centraal, die door zijn coach wordt misbruikt; 
een onderwerp dat met de recente onthullingen van Britse en 

inmiddels ook Nederlandse ex-jeugdspelers bij profclubs 
nauw aansluit op de actualiteit. 

Primair was onze doelgroep de jongens die slachtoffer 
zijn van seksueel geweld en daar niet over durven praten, 

maar secundair wilden we ook alle jongens én het grotere 
publiek bereiken door middel van gericht geadverteerde en 

gedeelde content via social media. 
“Praat erover” is de hoofdboodschap die wij de ontvangers 

wilden meegeven. En dat is natuurlijk op meerdere manieren te interpreteren. We 
moedigen jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld aan om te gaan praten 
over wat hen is overkomen. Om zo de zware last niet meer mee te hoeven dragen 
en daarmee psychische (en fysieke) klachten hopelijk voor te zijn of tot een minimum 
te beperken. Om te voorkomen dat zo’n gebeurtenis je leven beheerst…
Maar ook ouders, omstanders, docenten, enzovoort, sporen we aan om te beginnen 
met praten. In eerste instantie om kinderen van jongs af aan weerbaar te maken. 
Om ze te leren dat hun lijf van hen is en hen mee te geven dat zij beslissen. Bij hele 
jonge kinderen kan je seksualiteit bespreken aan de hand van prentenboekjes. Bij 
iets oudere kinderen kan een tv-programma een kapstokje zijn om het gesprek over 
seksualiteit te starten. En ook al is er bij pubers vaak weerstand om over dit onder-
werp met ouderen te praten: doe het! Geef ze als volwassene het gevoel dat je er 
voor ze bent en dat wanneer zij ooit een nare ervaring hebben op seksueel gebied, 
je ze gelooft en helpt om problemen op te lossen.
Maar met “Praat erover” bedoelen we ook: vraagt een ouder wel eens aan een kind 
of hij of zij een seksuele ervaring heeft gehad die hij of zij liever niet wilde? Kunnen 
ouders tussen de regels door lezen en signalen van hun kinderen oppikken? Stellen 
ouderen deze vraag vaak genoeg? En als dat niet vaak genoeg gedaan wordt, wat 
is dan de reden? Zijn we bang voor het antwoord? Is de handelingsverlegenheid 
zo groot? Misschien ligt het antwoord ergens in het midden, maar wij hopen dat 
#GEENZIN het gesprek heeft losgemaakt. Jongeren (en ouderen) ontvingen de 
campagne op social media vol afschuw, weerstand, medeleven, verbazing en onge-
loof. De reacties zijn er en die zullen in gesprekken voortvloeien. Daar was het ons 
om te doen… 

De uitkering van het schadefonds maakt het 
gebeurde niet ongedaan, maar is meestal 
wel een welkome gift. Slachtoffers kunnen 
de kosten voor medische of psychologische 
behandeling vergoed krijgen, of de uitkering 
gebruiken om te besteden aan een doel naar 
keuze. Slachtofferhulp Nederland kan mensen 
helpen met het doen van een aanvraag. Meer 
informatie: slachtofferhulp.nl of schadefonds.nl.
 

Publicaties
South of Forgiveness.
Elva, Thordisen Tom Stanger. 
ISBN: 9781911344056. Uitgeverij 
Scribe Publications, € 15,99. 
Na een schoolfeest verkracht de uitwisselings-
student Tom zijn 16-jarige vriendinnetje 
Thordis. Eén daad, één avond met grote 
consequenties voor hun verdere leven. 
South of Forgiveness is een indrukwekkend en 
inspirerend boek. Een waargebeurd verhaal 
van een slachtoffer en de dader van een 
verkrachting. Zij worstelen met vragen als: 
Hoe vergeef je je verkrachter? Waarom zou 
je dat willen? En, hoe is het als verkrachter 
mogelijk met jezelf in het reine te komen? 
Hoe erken je dat je dit een ander hebt 
aangedaan? De IJslandse Thordis Elva en de 
Australische Tom Stanger beschrijven samen 
hun zoektocht naar verzoening en vergeving. 
Jaren na die bewuste avond starten de twee 
een e-mail correspondentie waarin ze bespre-
ken welk effect Tom’s daad op hun leven gehad 
heeft. Om dit moeizame proces af te sluiten 
spreken ze af in Kaapstad Zuid-Afrika, halver-
wege hun werelddelen. Daar vertellen ze elkaar 
hun levensverhaal. Eerlijk en open, kwetsbaar 
en confronterend. Juist in een stad die nog 
altijd helende is van het apartheidsregime en 
die ook wel de bijnaam rape capital draagt. 
Thordis is een bekend persoon in IJsland. 

Jaren geleden heeft zij haar eigen verleden 
met seksueel geweld al publiek gemaakt. 
Sinds die tijd is ze actief in de strijd tegen 
seksueel geweld. Ook Tom neemt na hun 
ontmoeting het besluit om uit te komen met 
zijn diepste geheim. Om wat licht te werpen 
op ‘het waarom’ en om anderen te behoeden 
dezelfde fouten te maken. Het resultaat is dit 
ontroerende boek. Thordis en Tom namen 
samen ook een TedTalk op: Our Story of Rape 
and Reconsiliation te zien op Ted.com. Een aan-
rader voor wie maar 20 minuten de tijd heeft. 

Het behandelen van PTSS bij jonge 
kinderen. Een klinische gids. 
Scheeringa, Michael S. ISBN: 
9789088507038. Uitgeverij SWP, € 44,90.
Dit boek biedt een evidence based raamwerk 
voor het vaststellen en behandelen van een 
posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 
3 tot 6 jaar met behulp van cognitieve gedrags-
therapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe, op 
een veilige manier, geleidelijk kan worden toe-
gewerkt naar blootstelling van het trauma, reke-
ning houdend met de ontwikkelingsfase van 
het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten 
zien hoe de verschillende componenten geïm-
plementeerd kunnen worden en hoe ouders 
en kinderen gemotiveerd kunnen worden om 
de behandeling af te maken. De behande-
ling is geschikt voor kinderen die te maken 
hebben gehad met verschillende trauma’s. 

Seksueel misbruik in een 
afhankelijkheidsrelatie. TMT 
jaarverslag 2016
Ben je benieuwd naar de casussen die zijn 
besproken in het casuïstiekoverleg van het 
Twee of Meersporen Team? Wil je weten 
welke adviezen de experts van het TMT 
gegeven hebben? In het jaarverslag staat meer 
informatie over dit casuïstiekoverleg waar 

hulpverleners om advies kunnen vragen in casus-
sen waar een vermoeden bestaat van seksueel 
misbruik. Een digitale versie van het jaarverslag 
is te vinden op de website van de GGD 
Amsterdam, een papieren versie kan worden 
opgevraagd via ssga@ggd.amsterdam.nl. 

Websites
rakevragen.nu
De website Rake Vragen helpt hulpverleners 
in het bespreekbaar maken van traumatische 
ervaringen met kinderen. Een posttraumatische 
stressstoornis bij kinderen wordt nog té vaak 
niet opgemerkt. Deze leuk vormgegeven web-
site, ontwikkeld vanuit de Radboud Universiteit 
Nijmegen, wil hierbij helpen. De website 
beantwoordt 4 ogenschijnlijk simpele vragen: 
Hoe vraag je naar trauma’s? Hoe vraag je naar 
klachten? Wat te doen bij een vermoeden van 
PTSS? Wat te doen bij de diagnose PTSS?

Agenda
23 november 2017 
Jubileumsymposium Steunpunt 
Seksueel Geweld Amsterdam
Het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD 
Amsterdam wordt 30 jaar! Om dit samen met 
jullie te vieren organiseren wij donderdagmid-
dag 23 november een jubileumsymposium voor 
onze netwerkpartners. In De Nieuwe Liefde in 
Amsterdam-West komen een aantal experts 
een presentatie houden. Ook zal er die middag 
een speciale jubileum-editie van de nieuwsbrief 
InZicht worden gepresenteerd. Sprekers en 
programma worden later nog bekend gemaakt, 
maar het belooft een informatieve en feestelijke 
middag te worden. Dus, zet deze datum vast 
in je agenda. En kom met ons leren, luisteren, 
praten, ervaringen delen en borrelen. 

Wetenswaardigheden
Meldactie ontoegankelijke 
psychotraumazorg
Volwassenen die last hebben van psycho-
trauma’s vanwege nare gebeurtenissen in 
hun jeugd krijgen in Nederland niet altijd 
de specialistische GGZ hulp die zij nodig 
hebben. Een meldactie moet hier verandering 
in brengen. Initiatiefnemers STRAKX=NU, 
Revief, Caleidoscoop en MIND vinden dat 
passende traumabehandeling beschikbaar en 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij zijn 
daarom deze meldactie zijn gestart. Iedereen 
die problemen ondervindt, wordt opgeroepen 
dit te melden bij de toezichthouder in de 
zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Ook professionals kunnen dit doen. Wie wordt 
geconfronteerd met extreem lange wachtlijsten, 
onvoldoende behandelmogelijkheden of andere 
zaken die noodzakelijke zorg in de weg staan, 
kan dit melden via de website strakxisnu.nl. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Wijs jij cliënten wel eens op het Schadefonds? 
Komt het wel eens voor dat je merkt dat een 
cliënt afziet van noodzakelijke behandeling 
vanwege hoge kosten? Er blijkt door slachtof-
fers van zedenmisdrijven weinig gebruik 
gemaakt te worden van de mogelijkheden voor 
vergoeding van geleden schade. Slachtoffers 
van allerlei vormen van seksueel geweld kunnen 
in aanmerking komen voor een vergoeding 
uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De 
hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de aard en ernst van de gebeurtenis(sen) 
en de gevolgen. Bij zedenmisdrijven, die als 
geweldsmisdrijf worden aangemerkt, gaat 
het schadefonds er in principe van uit dat 
er sprake is van ernstig psychisch letsel. 
Het doen van aangifte bij de politie is 
handig voor het doen van een aanvraag, 
maar ook zonder aangifte is dit mogelijk. 

Nieuw in Amsterdam: 
MST-PSB
voor jongeren met problematisch 
seksueel gedrag 

InZicht
juli 2017
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
ggd.amsterdam.nl

Interview met De Viersprong, Marit Kuijper

Sinds april 2017 biedt de Viersprong Amsterdam MST-PSB aan. MST-PSB 
(Multi System Therapy – Problematic Sexual Behaviour) is een behandelpro-
gramma voor jongeren die problematisch seksueel gedrag vertonen. Deze 
jongeren hebben bijvoorbeeld een pornoverslaving, hebben een ander kind 
soms hun eigen broertje of zusje misbruikt, of laten problematisch wervend 
gedrag zien. Dit leidt vaak tot uithuisplaatsing van deze jongeren. Het MST-

Gastcolumn Ruth Schipper, Projectleider Qpido (seksespecifiek expertisecentrum van Spirit)
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Nijmegen, wil hierbij helpen. De website 
beantwoordt 4 ogenschijnlijk simpele vragen: 
Hoe vraag je naar trauma’s? Hoe vraag je naar 
klachten? Wat te doen bij een vermoeden van 
PTSS? Wat te doen bij de diagnose PTSS?

Agenda
23 november 2017 
Jubileumsymposium Steunpunt 
Seksueel Geweld Amsterdam
Het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD 
Amsterdam wordt 30 jaar! Om dit samen met 
jullie te vieren organiseren wij donderdagmid-
dag 23 november een jubileumsymposium voor 
onze netwerkpartners. In De Nieuwe Liefde in 
Amsterdam-West komen een aantal experts 
een presentatie houden. Ook zal er die middag 
een speciale jubileum-editie van de nieuwsbrief 
InZicht worden gepresenteerd. Sprekers en 
programma worden later nog bekend gemaakt, 
maar het belooft een informatieve en feestelijke 
middag te worden. Dus, zet deze datum vast 
in je agenda. En kom met ons leren, luisteren, 
praten, ervaringen delen en borrelen. 

Wetenswaardigheden
Meldactie ontoegankelijke 
psychotraumazorg
Volwassenen die last hebben van psycho-
trauma’s vanwege nare gebeurtenissen in 
hun jeugd krijgen in Nederland niet altijd 
de specialistische GGZ hulp die zij nodig 
hebben. Een meldactie moet hier verandering 
in brengen. Initiatiefnemers STRAKX=NU, 
Revief, Caleidoscoop en MIND vinden dat 
passende traumabehandeling beschikbaar en 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij zijn 
daarom deze meldactie zijn gestart. Iedereen 
die problemen ondervindt, wordt opgeroepen 
dit te melden bij de toezichthouder in de 
zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Ook professionals kunnen dit doen. Wie wordt 
geconfronteerd met extreem lange wachtlijsten, 
onvoldoende behandelmogelijkheden of andere 
zaken die noodzakelijke zorg in de weg staan, 
kan dit melden via de website strakxisnu.nl. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Wijs jij cliënten wel eens op het Schadefonds? 
Komt het wel eens voor dat je merkt dat een 
cliënt afziet van noodzakelijke behandeling 
vanwege hoge kosten? Er blijkt door slachtof-
fers van zedenmisdrijven weinig gebruik 
gemaakt te worden van de mogelijkheden voor 
vergoeding van geleden schade. Slachtoffers 
van allerlei vormen van seksueel geweld kunnen 
in aanmerking komen voor een vergoeding 
uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De 
hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de aard en ernst van de gebeurtenis(sen) 
en de gevolgen. Bij zedenmisdrijven, die als 
geweldsmisdrijf worden aangemerkt, gaat 
het schadefonds er in principe van uit dat 
er sprake is van ernstig psychisch letsel. 
Het doen van aangifte bij de politie is 
handig voor het doen van een aanvraag, 
maar ook zonder aangifte is dit mogelijk. 

Nieuw in Amsterdam: 
MST-PSB
voor jongeren met problematisch 
seksueel gedrag 

InZicht
juli 2017
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
ggd.amsterdam.nl

Interview met De Viersprong, Marit Kuijper

Sinds april 2017 biedt de Viersprong Amsterdam MST-PSB aan. MST-PSB 
(Multi System Therapy – Problematic Sexual Behaviour) is een behandelpro-
gramma voor jongeren die problematisch seksueel gedrag vertonen. Deze 
jongeren hebben bijvoorbeeld een pornoverslaving, hebben een ander kind 
soms hun eigen broertje of zusje misbruikt, of laten problematisch wervend 
gedrag zien. Dit leidt vaak tot uithuisplaatsing van deze jongeren. Het MST-

Gastcolumn Ruth Schipper, Projectleider Qpido (seksespecifiek expertisecentrum van Spirit)




