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DICHTERBIJ
toekomstperspectief

• Heeft u thuiswonende kinderen tussen 13 en 19 jaar?
• Zijn uw kinderen onhandelbaar, gewelddadig of lopen ze weg?
• Zijn er problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit?
• Kunt u niet goed voor uw kinderen zorgen vanwege een overlijden of geldproblemen?
• Lijden uw kinderen onder de ruzies en het geweld tussen u en uw (ex)partner?

...dan is MDFT Gezinsbehandeling van Timon misschien iets voor u.

MDFT
GEZINSBEHANDELING

We kijken vooral naar de goede kanten van jullie gezin. We zorgen
dat die versterkt worden. Tegelijk kijken we samen hoe we de zaken
kunnen verbeteren.
We betrekken bij MDFT ook mensen en instanties die voor jullie gezin
belangrijk zijn. Zoals school, werk en reclassering. Maar misschien ook
wel een tante of buurvrouw.

Wat is MDFT precies?
MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie en is bedoeld
voor jongeren en hun gezinnen. Het gaat om jongeren die meerdere
problemen hebben, zoals bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.
Het programma richt zich op het hele gezin.

dichterbij
stabiliteit

Wat is het doel van MDFT?
Het hoofddoel van MDFT is dat de gezinsleden weer beter met elkaar
omgaan. Maar natuurlijk ook het verminderen van probleemgedrag en
het afbouwen van een eventuele verslaving.

Welke begeleiding krijgen we?
Uw gezin werkt nauw samen met één vaste behandelaar. Dat is
iemand die specialist is in MDFT. Het programma duurt gemiddeld zes
maanden. In die tijd heeft de behandelaar gemiddeld twee keer per
week contact met uw gezin, of vaker als er sprake is van een ernstige
crisis. Als het nodig is, kunt u de behandelaar ook ’s avonds en in het
weekend bellen. De gesprekken kunnen op kantoor plaatsvinden,
maar ook bij u thuis of via de telefoon.

Wie betaalt de hulp?
MDFT wordt betaald door de gemeente waar u woont. Er zijn voor u
dus geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
Lijkt hulp van TImon u een goede stap? Neem dan contact op met:

‘ GEZINSLEDEN gaan weer
beter met elkaar om’

Timon Toegang
0800 - 9008
Meer
weten?
toegang@timon.nl
Voor aanmelden en meer informatie:

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

