
Al lange tijd ging het niet goed bij Alyssa en Hugo thuis. De communicatie tussen de gezinsleden verliep zeer 

moeizaam. Dit liep vaak uit op geschreeuw. Ook werd er soms lange tijd niet met elkaar gesproken. Iedereen 

ging steeds meer zijn eigen weg. Alyssa heeft ADHD en ODD. Ze liet veel agressie zien. De manier waarop 

ouders met Alyssa omgingen, frustreerde Hugo. Alyssa had hierdoor het gevoel dat haar broer haar wilde 

controleren en straffen. Dit leverde gevoelens van onmacht en boosheid op. 
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De problemen thuis hadden ook buitenshuis zijn weerslag op 

Alyssa. Op school liep zij steeds meer vast en ze kreeg verkeerde 

vrienden. Ouders hadden het gevoel de grip op haar kwijt te zijn.  

Diep van binnen deed het hen allemaal verdriet dat het contact 

met elkaar zo moeizaam verliep. Binnen eerdere hulpverlenings

trajecten lukte het echter niet om hierin verandering aan te 

brengen, totdat zij in aanraking kwamen met Multidimensionele 

Familietherapie (MDFT).

“Thuis was de sfeer niet goed. Het was erg onrustig in huis en er 

waren veel ruzies onderling.” aldus Alyssa. Hugo vertelt; “Het was 

niet zoals een ‘thuis’ in mijn ogen hoort te zijn. Daarnaast zat ik zelf 

ook niet lekker in mijn vel. Door het thuis zijn werd dat nog erger 

en daarom ging ik vaak naar mijn opa en oma toe.” 

Moeder Allison vult aan; “Mijn man en ik waren van mening dat 

eerst Alyssa moest veranderen en daarna wij. Dat gebeurde niet. 

We hebben op een gegeven moment zelfs bij de GGZ om een uit

huisplaatsing gevraagd omdat we ons totaal machteloos voelden.” 

Eerste kennismaking met MDFT

Zowel Alyssa als Hugo willen in eerste instantie niets te maken  

hebben met de hulpverlening die door hun ouders wordt ingezet.  

“Ik geloofde persoonlijk niet zo in het idee dat praten helpt. Ik was 

altijd meer van de dingen voor mezelf houden. En als ik iets wilde 

bespreken dan deed ik dat voornamelijk met vrienden.” vertelt Hugo. 

“De start vond ik spannend. We wisten niet wat ons te wachten 

stond en we waren onzeker of dit bij ons aan zou sluiten.” aldus 

moeder Allison. Therapeut Anne besteedt daarom aandacht aan 

een goede uitleg over wat MDFT inhoudt. Alyssa start uiteindelijk 

met tegenzin het MDFT traject op met haar ouders. Alyssa; 

“Ik dacht, het zal allemaal wel, ik luister en verder zie ik het wel.”

Vertrouwen en motivatie

Ook neemt Anne in de eerste fase de tijd om een vertrouwens

band op te bouwen en de gezinsleden beter te leren kennen. 

Alyssa geeft aan; “Uiteindelijk nam ik Anne best snel in vertrouwen. 

Ik vond het fijn om met haar te praten. Ze liet me duidelijk merken 

dat ze haar best voor me deed.” 

In de gesprekken legt Anne steeds weer uit wat het doel is van de 

gesprekken en laat ze de gezinsleden ervaren hoe zij ook op een  

andere manier met elkaar in gesprek kunnen gaan en wat dit met 

hen doet. Door haar meerzijdige partijdigheid geeft zij alle gezinsle

den het gevoel dat zij hen steunt. Daarnaast vergroot dit bij alle ge

zinsleden de motivatie om de samenwerking met elkaar aan te gaan. 

Later lukt het de therapeut ook om Hugo te betrekken. “Dat vond ik 

uiteindelijk toch erg fijn. De gesprekken met Anne deden me goed 

en gaven me het gevoel dat er eindelijk iemand was die mijn kant 

van het verhaal wilde horen.”

De gebruikte namen en foto’s zijn om privacyredenen gefingeerd.

                                           Het verhaal van

Alyssa, Hugo en hun ouders 



“Haar manier van werken was erg fijn. Soms moet je moeilijke 

dingen bespreken om een duidelijk beeld te kunnen geven van de 

situatie en wat deze met je doet. Daarvoor moest ik wel uit mijn 

comfortzone stappen.” aldus Hugo.

Werken aan verandering

“Ik vond het in eerste instantie wel even wennen. Van de een op 

andere dag sluit je een soort van vrede met elkaar en ga je een 

periode tegemoet waarin je anders met elkaar omgaat. Ik sprak 

bijvoorbeeld het liefst niet met mijn ouders, omdat ik me daar 

niet fijn bij voelde. Dat werd met de tijd steeds minder. Al met al is 

het een kwestie van tijd geweest, waarin wij ons allemaal hebben 

aangepast en uiteindelijk echt zijn veranderd. Dat hadden we niet 

gekund zonder de hulp van MDFT.” aldus Hugo. Vader Fred; “Soms 

was het ook echt wel lastig. Je hebt tot dat moment gehandeld 

vanuit een bepaalde denkwijze.  Het kostte me soms wel moeite 

om dat te veranderen en mijn gevoelens te bespreken.”

Doorzetten, ook als het even niet goed gaat

Werken aan verandering gaat met vallen en weer opstaan. “Soms 

liep ik dan ineens weer tegen kleine dingen aan, maar we leerden 

om die dingen met elkaar te bespreken en op te lossen. Daardoor 

liepen conflicten steeds minder op. Uiteindelijk kijk ik met een zeer 

positieve blik terug op deze periode, ook al was het niet altijd even 

makkelijk.“ aldus Alyssa.

Hugo vertelt; “Ik ben nu rustiger geworden en heb niet meer 

de behoefte om weg van huis te zijn. Ook is mijn kijk op de 

hulpverlening echt veranderd. Ik heb ervaren dat praten met een 

therapeut en met elkaar wel degelijk kan helpen.”

De toekomst

“Alle gezinsleden hebben hard gewerkt en een duidelijke bijdrage 

geleverd aan de veranderingen die tot stand zijn gekomen” geeft 

MDFTtherapeut Anne aan. “Door de rust en verbeterde commu

nicatie is er meer ruimte ontstaan voor emoties en wederzijds 

respect. Alyssa geeft nu meer openheid in haar leven en plannen. 

Ouders proberen op hun beurt beter aan te sluiten bij wat zij 

nodig heeft.” Inmiddels heeft Alyssa haar opleiding weer opgepakt. 

“Natuurlijk hebben Fred en ik nog wel eens onze zorgen, maar we 

hebben geleerd om niet gelijk de moed te laten zakken en probe

ren het meer los te laten. Alyssa moet het immers zelf gaan doen 

en ze doet dat op haar eigen manier.” vertelt moeder Allison. 

“We zijn weer een ‘normaal’ en ‘echt’ gezin geworden. We doen 

weer leuke dingen met elkaar, plezier en verdriet kunnen we 

nu ook beter met elkaar delen. We zijn echt meer met elkaar 

verbonden. Dat geeft goede moed voor de toekomst.” aldus beide 

ouders. Alyssa en Hugo sluiten zich hierbij aan.

Enver

Enver is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp 

op maat, daar waar het nodig is: thuis, op school of 

in de wijk. Dat doen we met veel plezier. We werken 

altijd vanuit de eigen kracht en verantwoordelijk-

heden van gezinnen en jongeren. Samen. Sterker. 

Verder. Dat is ons uitgangspunt. Met de juiste hulp 

op het juiste moment. Een van de methodes die  

wij al sinds 2012 succesvol inzetten is Multidimen-

sionele Familietherapie (MDFT). 

Binnen Enver is gekozen voor MDFT omdat we het belang en 

de noodzaak zagen van een systeembehandeling voor jonge

ren naast de ambulante hulpverlening die er al was. Intensief 

en kortdurend om blijvende veranderingen te bewerkstellen. 

Bij een kwetsbare doelgroep: jongeren tussen de 12 en 23 jaar 

met allerlei soorten problematiek. MDFT steekt intensief in op 

verbinding, waardoor negatieve patronen binnen gezinnen po

sitief kunnen veranderen, zodat jongeren zich weer zo optimaal 

mogelijk kunnen ontwikkelen. MDFT werkt aan beschermende 

factoren bij ouders, jongeren en factoren buiten het gezin. 

Ieder gezin heeft zijn eigen therapeut. De therapeuten werken 

daarnaast met elkaar in teamverband. Door intensieve supervi

sie en intervisie zorgen we ervoor dat MDFT in gezinnen wordt 

toegepast zoals bedoeld is. Er is een gedragswetenschapper 

betrokken die de ontwikkelingen binnen gezinnen op de ach

tergrond volgt en indien nodig participeert in de uitvoering van 

gesprekken. Stichting Jeugdinterventies bewaakt de kwaliteit 

van MDFT binnen Nederland.

MDFT bij Enver

Aantal MDFTtherapeuten:    6

Aantal MDFTsupervisors:    2 

Aantal MDFTteams:     1 

Gemiddeld aantal casussen per jaar:   50 

Aantal succesvol afgeronde casussen*:   75% 

*  een casus is succesvol afgerond als de doelen voor het MDFT- 

traject zijn behaald, er geen verdere hulpverlening nodig is en de 

jongere een goed functionerend contact met zijn ouders heeft.

‘Door de gesprekken leren gezinnen  

om moeilijkheden in de toekomst beter  

aan te kunnen met elkaar’

M.V., supervisor en gedragswetenschapper 

MDFT-team Enver

‘Binnen MDFT werken wij  

planmatig en met duidelijke doelen 

vanuit het gezin’  

H.R., supervisor MDFT-team Enver

Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

+31 (0)71 20 40 766

info@stichtingjeugdinterventies.nl  
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