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Wat is ThuisBest?
Het zorgtraject ThuisBest combineert ambulante multisysteem-
behandeling in de thuissituatie met kortdurende gesloten jeugdzorg. 
Dit op basis van consequente trajectcoördinatie. Na een tijdelijke 
uithuisplaatsing van 6 tot 8 weken gaat de jongere naar huis met 
inzet van multisysteemtherapie (MST). ThuisBest is een gezamenlijk 
product van SJSJ-Almata (gesloten jeugdzorg), de Viersprong (MST) 
en Prisma (MST-LVB)*. 

Waarom ThuisBest
  Is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen 
hebben. Zowel op straat, school en in het gezin.

  Is er op gericht dat de jongere zo snel mogelijk weer terug naar 
huis kan.

  Is 40 tot 50% goedkoper, doordat de verblijfsduur binnen gesloten 
jeugdzorg tot een minimum wordt beperkt (zie figuur op pagina 4).

  Maakt thuis behandelen voor meer jongeren mogelijk.
  Maakt een time-out naar gesloten behandeling mogelijk als de 
situatie thuis daar om vraagt. 

  Borgt met trajectbegeleiding een vloeiende overgang tussen 
gesloten verblijf en terugkeer naar huis.

  Is voor iedereen toegankelijk. Het niveau wordt aangepast aan de 
(leer)mogelijkheden van het kind en de opvoeders.

  Continueert school, versterkt het gezin en herstelt bij de jongere het 
gevoel voor gezag.

* in de rest van de folder wordt gesproken over MST.
MST-LVB staat voor Multisysteemtherapie voor 
jongeren met een licht verstandelijke beperking.

ThuisBest is er voor 
jongeren met ernstig 
antisociaal of schadelijk 
gedrag voor henzelf  
en/of hun omgeving 
en met een machtiging 
Gesloten Jeugdzorg.

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing 
niet te voorkomen. Uitgangspunt is om deze periode zo kort mogelijk te 
houden. Het zorgtraject ThuisBest is een effectief en uniek zorgtraject 
dat gericht is op een snelle terugkeer naar huis. Met behulp van 
ThuisBest komt het gezin weer in haar kracht te staan. 



‘Thuis tikt het klokje het 
best maar soms is er een 
resetmoment nodig’ 
Peter Peeters, MST-supervisor



ThuisBest zorgtraject: 1 + 1 = 3 
Gesloten jeugdzorg en MST versterken elkaar doordat ze gelijktijdig starten. 
De termijn van zorg is korter en het effect wordt groter, ook de kosten zijn 
40 à 50 procent lager. Dus 1+1=3.
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‘Zelden heb ik een dergelijk resultaat gezien in een complexe 
casus zoals deze.’ Richard Clijsen, jeugdbeschermer



Het zorgtraject in vier fases 

Nazorg
Aan het eind van de behan-
deling is er een terugvalpre-
ventieplan dat wordt bespro-
ken met de verwijzer. 

Ambulant met MST
De machtiging wordt onder bepaalde voorwaarden 
geschorst. De jongere woont weer thuis en het gezin krijgt 
Multi Systeem Therapie (MST). MST is een intensieve vorm 
van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig 
antisociaal gedrag.
Gedurende deze ambulante periode met MST is er bij een 
terugval (niet voldoen aan de aanwijzingen van de MST-
therapeut) altijd een ‘time-out’ mogelijk. De jongere kan 
dan voor een - zo kort mogelijke - periode weer terug naar 
SJSJ-Almata. Tijdens de time-out worden de problemen in 
kaart gebracht en de plannen aangescherpt om een zo snel 
mogelijke doorstart in de thuissituatie mogelijk te maken. 

Residentieel met MST
De jongere verblijft bij SJSJ-Almata. Het verblijf 
binnen deze instelling staat in het teken van een snelle 
terugkeer naar huis. Ondanks de ‘gesloten’ setting 
zijn ouders er altijd welkom en blijven zij betrokken. 
Het (gezins)systeem gebruikt deze periode om actief 
aan de slag te gaan met de gestelde doelen als 
voorbereiding op de terugkeer van de jongere. Een 
goede dagbesteding is bijvoorbeeld een van de 
belangrijke kernpunten die geregeld moet zijn voordat 
de jongere naar huis gaat. 

Indicatie
De jongere krijgt een indicatie 
voor het zorgtraject ThuisBest. 
Een indicatie loopt via de 
gemeentelijke toegang of BJZ. 
Daarnaast moet er altijd nog een 
machtiging verstrekt worden door 
de kinderrechter. 



 ‘Binnen ThuisBest  
spreken hulpverleners 
uit verschillende settings 
dezelfde taal en daar is 
de familie het beste mee 
gediend.’ Marion Dik, 
MST-supervisor

Waarom niet enkel MST 
voor deze jongeren/gezinnen? 
  Crisis thuis en ouders uitgeput

  Vaak zijn er al meerdere vormen van hulp geweest waaraan ouders 
hebben meegewerkt. Bij ThuisBest start de MST-behandeling tijdens 
het verblijf SJSJ-Almata. In die periode kunnen de ouders op adem 
komen. Zij gaan dan al wel aan de slag met gestelde doelen, dit ter 
voorbereiding op de terugkeer van hun kind naar huis.

  Grens en structuur nodig
  Tijdelijke uithuisplaatsing is nodig om de jongere duidelijk te maken 

dat er nu een grens wordt gesteld aan zijn/haar gedrag. Het geeft 
de jongere en het gezin de kans tot rust te komen en weer een 
dagelijkse structuur te krijgen. 

  Bij onttrekking aan zorg
  ThuisBest voorkomt dat de jongere zich aan zorg onttrekt 

of dat anderen hem/haar hiervan weghouden (zoals bij 
loverboyproblematiek).

Resultaten 
Het zorgtraject ThuisBest wordt gevolgd met wetenschappelijk 
onderzoek om de effectiviteit van de behandeling aan te tonen op de 
korte en lange termijn. Resultaten worden tot twee jaar na afsluiten 
van de behandeling gemeten. De eerste resultaten zijn beloftevol. 



 ‘Als ik er op terugkijk 
heeft deze periode mij goed 
gedaan. Ik ben echt tot rust 
gekomen, ben weer thuis 
en ga weer naar mijn oude 
school.’ Jacqueline (12)



Contact
 
Wilt u meer weten over ThuisBest of een cliënt aanmelden? 
Neem dan contact op met: 

ThuisBest
Henk van den Bemd tel: 06 15 35 99 73 
Henk.vanden.Bemd@sjsj.nl
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