
Gezinstherapie met aandacht voor 
hele leefomgeving van jongere
Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

WAT EN VOOR WIE?
MDFT is een intensieve ambulante gezinstherapie voor jongeren vanaf 12 tot 23 met uiteenlo-
pend, vaak meervoudig probleemgedrag en hun ouders/opvoeders. Binnen MDFT is aandacht voor 
de hele leefomgeving van de jongere: dus voor zowel ouders/opvoeders als school, familie, werk, 
vrije tijd en vrienden. Welke kansen zijn er voor de jongere en het gezin waardoor situatie kan 
verbeteren voor iedereen? Uitgangspunt: als het op het ene gebied beter gaat, dan werkt dat ook 
door op andere gebieden. 



MEER WETEN OF OVERLEG?

Voor meer informatie of overleg kun je terecht op www.kenterjeugdhulp.nl 
of mail naar keestoet@kenterjeugdhulp.nl

HOE?
Fase 1: versterken van de band tussen de jongere 
en zijn ouders/opvoeders en hun motivatie om te 
werken aan verandering.
Jongere (en ouders/verzorgers) maken samen 
met de therapeut een plan waarbij  doelgericht 
wordt gewerkt aan haalbare oplossingen voor 
de thuissituatie, school/ werk en vrije tijd. Er is 
aandacht voor alle inspanningen (en pijn) die 
ouders/opvoeders en de jongere eerder hebben 
verricht om de situatie te verbeteren.

Fase 2: werken aan het doorbreken van ingesle-
ten negatieve gezinspatronen en het vinden van 
een nieuwe positieve manier om met elkaar om 
te gaan. 
De MDFT therapeut helpt en ondersteunt ou-
ders en de jongere bij manieren om positief en  

duidelijk met elkaar te praten. Een goed contact 
met duidelijke afspraken tussen jongere en ou-
ders/ opvoeders helpt de jongere te werken aan 
vermindering van de gedragsproblemen. 

Fase 3: jongere en het gezin de leren hoe ze de 
positieve verandering kunnen vasthouden en 
versterken en hoe ze kunnen omgaan met een 
terugval of een nieuw probleem. 

DUUR EN LOCATIE 
Twee tot drie keer per week vinden gesprekken 
plaats: individueel met de jongeren en met de 
ouders maar ook gezamenlijk. Dat kan thuis of 
bij Kenter. In 4-7 maanden wordt toegewerkt 
naar het behalen van de gestelde doelen.

Versterken van de band tussen de
jongere en zijn ouders/opvoeders en hun 
motivatie om te werken aan verandering


