Aanmeldingen
Voor de MTP 3-6 behandelmethode is een verwijzing
nodig. Met ingang van 1 januari 2015 is er een
onderscheid tussen de jeugdhulp in het vrijwillig kader en
in het gedwongen kader (onder toezicht stelling en
voogdij).

Waar kunt u ons vinden?

De Bascule
MTP 3-6, Centrum voor Therapeutische Pleegzorg
Bezoekadres

Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam ZO

U kunt zich melden bij de receptie op de 0-laag

De toegang tot de vrijwillige jeugdhulp verloopt via de
huisarts, medisch specialist of medewerker van een
Ouder- en Kindteam of Samen DOEN team (in
Amsterdam) of de wijk- of jeugdteams (in andere
gemeenten). Zij kunnen via onze website
www.debascule.com een aanmeldformulier invullen en
versturen.
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De toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader loopt
via de gecertificeerde instellingen (voorheen de Bureaus
Jeugdzorg).
Nog vragen?
Voor meer informatie over MTP 3-6 of de aanmelding
van kinderen voor de MTP behandelmethode, kunt u
tijdens kantoortijden contact opnemen met een van de
programmasupervisoren, Charlotte Roessink of Naomi
Ekokorhe, te bereiken via: (020) 890 10 50, of e-mail:
c.roessink@debascule.com of
n.ekokorhe@debascule.com.
Organisatie
MTP is een behandelmethode die wordt uitgevoerd door
het Centrum voor Therapeutische Pleegzorg, een
onderdeel van het Centrum voor Trauma en Gezin van
de Bascule.
Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
Augustus 2017

MTP voor kinderen van 3
tot en met 6 jaar
Informatie voor verwijzers

De Bascule
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen met psychische problemen. We werken met
verschillende behandelmethodes. Een van die behandelmethodes is MTP 3-6.
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pleeggezinnen of instellingen achter de rug. Het gevaar
bestaat dat zij het zonder MTP 3-6 behandeling niet
redden in een gezin.
De methode is ook zeer geschikt om bestaande
pleegouders, die dreigen vast te lopen door de
gedragsproblematiek van hun pleegkind, intensief te
begeleiden met MTP 3-6.

MTP 3-6
Wat is het?
MTP 3-6 staat voor Multidimensionele Therapeutische
Pleegzorg. Het is een behandelmethode voor kinderen
met gedragsproblemen. De methode is speciaal voor
kinderen van drie tot en met zes jaar die al in veel
instellingen of bij verschillende pleegouders hebben
gewoond.
Het gehele traject duurt 12 maanden. Kinderen die een
MTP 3-6 behandeling volgen, worden gedurende
ongeveer 9 maanden in een opvoedgezin geplaatst. Een
opvoedgezin is een gezin waarin tenminste één
volwassene is opgeleid tot opvoedouder. Deze
opvoedouder wordt intensief begeleid door onze
medewerkers. Na de behandelperiode in het
opvoedgezin volgt opvoedondersteuning en begeleiding
(gedurende ongeveer 3 maanden) op de nieuwe
woonplek van het kind.
De opvoedouder vervult een belangrijke taak bij MTP 36. Samen met de medewerkers van de Bascule, voert hij
of zij de behandeling van het kind uit.
De MTP 3-6 behandelmethode gaat ervan uit dat jonge
kinderen het meest gebaat zijn bij een behandeling
binnen een gezin (in plaats van in een instelling).
Voor wie?
MTP 3-6 is een behandelmethode voor kinderen van drie
tot en met zes jaar, die langdurig zijn blootgesteld aan
een disfunctionele leefomgeving. Hierdoor hebben deze
kinderen vaak te maken met een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. De kinderen hebben
vaak al meerdere (misgelopen) plaatsingen in

Het kind vraagt bijvoorbeeld veel negatieve aandacht en
het gedrag kan erg ingewikkeld zijn. De opvoedstress
kan dan zo hoog oplopen dat er risico bestaat op
mislukken van de plaatsing. Deze pleegkinderen hebben
dan meer nodig om een (permanente) plaatsing op
termijn succesvol te maken. Intensieve MTP 3-6
behandeling kan dan preventief ingezet worden om een
mislukking van de pleegzorgplaatsing te voorkomen.
De behandelmethode is niet geschikt voor kinderen met
een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
Hoe werkt het?
De MTP 3-6 behandeling wordt uitgevoerd door een
behandelteam waar ook de opvoedouders deel van
uitmaken. De behandelaars en opvoedouders bieden
samen een effectieve behandeling voor jonge kinderen.
Deze behandeling vindt plaats in het gezin van de
opvoedouder. Op die manier kunnen we met een
gedragsgerichte aanpak veel positieve stimulans en
consequente zorg bieden en deze kinderen weer een
reële kans bieden om op te groeien in een gezinssituatie.
Na de behandeling
In de loop van de behandeling stelt Jeugdbescherming
vast waar het kind na afloop van de behandelperiode
naar toe zal gaan: terug naar het gezin van herkomst òf
naar een pleeggezin. De Bascule geeft hierbij aan wat
voor omgeving het kind nodig heeft om zich positief te
kunnen ontwikkelen.

Het behandelteam van de Bascule blijft ook na de
behandeling nog betrokken bij het kind: het gezin waar
het kind geplaatst wordt krijgt gedurende het resterende
behandeljaar opvoedingsondersteuning en begeleiding.
Effectief
De MTFC-P behandelmethode (de voorloper van MTP 36) is in de VS ontwikkeld en onderzocht. Dit betreft een
behandelmethode die bewezen effectief is en bijdraagt
aan succesvolle permanente plaatsingen van jonge
kinderen.
In 2007 is de Bascule als eerste in Nederland MTFC-P
gaan toepassen. Inmiddels heeft de Bascule twee
behandelteams met elk een behandelcapaciteit van 8
kinderen.
In 2017 is de naamgeving van het programma gewijzigd
in de Nederlandse variant MTP 3-6 en ondergaat het
programma een verdere doorontwikkeling.
De ervaring van opvoedouders
“Het is belangrijk dat Sharita weer in balans is. Je moet
vooral in het begin door het negatieve gedrag heen
kijken. Ik hoop dat ik op deze manier Sharita wat
handvatten voor het leven geef. Dat is misschien wel het
belangrijkste. Wij als opvoedouders zijn bij deze kinderen
het vertrouwen aan het kweken dat het ook goed kan
gaan.”
“Dit is dankbaar werk, omdat je ziet dat Maaike opknapt.
Ze gaat nu genieten van dingen die voor ons heel
gewoon zijn. Doordat ze nu in een omgeving met
structuur zit, leeft ze op.”

