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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.
De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: info@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

Als gezin weer optimistisch
samen verder

Soms zit een (pleeg)jongere zo in de knel dat het ten koste gaat van
zichzelf, zijn gezin en hun toekomst. Om samen weer optimistisch verder te kunnen wanneer er ernstige problemen spelen, is verandering
van gedrag in het systeem nodig. MDFT Familietherapie leert gezinnen
dit. Onder meer door hoe je met elkaar praat te veranderen en vastgeroeste (gedrags)patronen te doorbreken.

MDFT onderzoekt daarom niet alleen het probleem zelf, maar ook de onderliggende
emoties. Zo gaat de therapeut samen met de spelers op zoek naar antwoorden op
vragen als waar komt die woede bij mijn (pleeg)kind vandaan? Waarom reageer ik
op die manier op zijn/haar gedrag? Hoe kunnen we elkaar weer goed vinden in ons
samenspel?

Voor een geslaagd verloop van de therapie is het belangrijk dat de (pleeg)jongere
om wie het gaat een actieve gezinsband heeft. Óf dat die band weer geactiveerd
kan worden. Het is niet nodig dat hij/zij nog thuis woont, maar wel dat er regelmatig contact is met de ouders of andere familieleden.

Door uw gezinsleden en hun leefwereld te leren kennen, ziet de MDFT-therapeut
wie iemand als mens is, wat hem/haar gevormd heeft, waar hij/zij voor staat, plus
wat zijn/haar wensen zijn en zienswijze is.

Vier tot zes maanden intensief samen aan de slag
Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) werkt gericht aan onderliggende
patronen en onderlinge communicatie door naar het verleden te kijken én de
toekomst. Het is een effectief bewezen hulpvorm waarin de MDFT-therapeut vier
tot zes maanden intensief met uw gezin samenwerkt.
In die maanden vinden meerdere gesprekken per week plaats, in wisselende samenstelling, over de pijn binnen uw gezin en de herkomst ervan.
Van die gesprekken worden video-opnames gemaakt die ter beoordeling worden
voorgelegd aan een ‘supervisor’. Bedoeld om de kwaliteit van uw gezinsbegeleiding
te waarborgen.

Gezinsfunctioneren op vier gebieden verbeteren
In de kern streeft MDFT ernaar de werking van uw gezin op vier gebieden te verbeteren:
• Jongere zelf
• Ouder(s)
• Gezin
• Externe systemen (zoals school, werk, sport, hobby’s)

Uw (pleeg)gezin als team
MDFT kijkt naar uw gezin als een team met uiteenlopende spelers. Wanneer daarbinnen de ‘teamspirit’ niet goed is, zal dit eveneens voor het samenspel gelden.

Veel tijd en aandacht voor persoonlijk contact

Er is bij MDFT veel aandacht voor hart-tot-hart-gesprekken en het opbouwen van
persoonlijk contact, zodat u zich vrij gaat voelen om over de kwetsbare, pijnlijke
onderwerpen te praten. In die gesprekken is er bovendien ruimte voor uw therapeut om zich te verwonderen. Door te benoemen wat hij/zij bij u(w gezin) ziet en
voelt. Op die manier ontstaat een open en eerlijk gesprek dat verdergaat dan
‘waar loop je tegenaan?’

Dit bereikt u concreet
• Inzicht in en voorlichting over (eigen) patronen
• Verbeterd gezinsfunctioneren (door afname van schadelijke patronen en andere
manieren van communiceren)
• Beter functioneren op school, tijdens werk en in vrijetijdsbesteding
• Verkorten of voorkomen van uithuisplaatsing
• Evenwichtige(r) relaties aangaan

Duurzaam de toekomst tegemoet
Door de inzichten die u met MDFT opdoet en de (gedrags)patronen die u ermee
doorbreekt, kunt u als gezin duurzaam verder! Ook wanneer het in de toekomst
(even) tegen mocht zitten.
***
De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.

