MST
verwijsformulier

Datum verwijzing
Naam jongere
Geboortedatum (leeftijd 12-17,7 jr)
Adres
School
Juridische status/gezag
BSN Nummer jongere

Sleutelfiguren/contactpersonen

dd/mm/yyyy

Naam, Email, Telefoon

verwijzer
ouder(s)/ verzorger/opvoeder
gezinsleden (namen)
Jeugdreclassering /gezinsvoogd
andere hulpverlening
anders, namelijk

Gedragsproblemen jongere (kenmerkend)
gewelddadig/fysiek agressief gedrag:
thuis
buiten
school
zichzelf
verbaal agressief gedrag of dreigend gedrag
thuis
buiten
school
diefstal
vandalisme, vernieling van eigendommen
drugs gerelateerd crimineel gedrag
drugsgebruik/verslaving en /of alcohol
weglopen
niet nakomen van afspraken met jeugd reclasseerder of kinderrechter/politie.
niet luisteren/houden aan gezinsregels en verwachtingen
in aanraking met politie/justitie (ivm crimineel gedrag, overlast, ect.)
zelfbepalend
seksueel overschrijdend gedrag
loverboy/ vermoeden van
Anders, namelijk:
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Jongere -School (kenmerkend)
geschorst
meerdere straffen/waarschuwingen voor gedragsproblemen op school
lage cijfers, onvoldoende resultaten
slechte relatie met schoolpersoneel (vb conflicten)
regelmatig te laat komen
spijbelen, problemen in aanwezigheid
hoge mate van omgang/verwantschap met anti-sociale leeftijdsgenoten van school
lage verwantschap met school leeftijdsgenoten (prosociale)
leerproblemen
niet luisteren/nakomen van afspraken op school
verbale en/of fysieke agressie op school (problemen met autoriteit)
betrokkenheid van leerplicht

Jongere-leeftijdsgenoten kenmerken in omgang
lid van bende/criminaliteiten groep, of sterke verwantschap daarmee.
hoge affiniteit met vooral anti sociale leeftijdsgenoten
gemengd: anti sociale en pro sociale leeftijdsgenoten
lage verwantschap met pro sociale leeftijdsgenoten
gebrek aan contacten in het algemeen/geïsoleerd
zorgelijke vriendengroep

Gewenste uitkomsten met MST behandeling
selecteer een “*” in de gebieden, die de hoogste prioriteit hebben. Vink verder de andere gebieden aan, indien deze
als gewenste uitkomst gelden.
voorkomen uit huis plaatsing.
verbeteren van oplossingsvaardigheden van het
gezin.
verminderen van agressief en antisociaal of
verbeteren van communicatie in het gezin en
zelfbepalend gedrag.
gezinsrelaties (warmte/gezelligheid)
terugkeer naar school/stage/werk of verbeteren
verbeteren van vaardigheden om
van aanwezigheid/op tijd komen.
gedragsproblemen te beheersen.
verbeteren school functioneren
versterken van omgang van de jongeren met pro
sociale leeftijdsgenoten/contacten.
verminderen drugsgebruik.
anders:
anders:

anders:

Eerdere hulpverlening:

Diagnose (indien bekend):
Diagnose:
Diagnostisch rapport beschikbaar:
Datum onderzoek:
Door welke instelling uitgevoerd:
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selecteer...
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Geef aan of een van de volgende uitsluitingen aan de orde is:
Psychiatrische problematiek in engere zin; jongere is niet aanspreekbaar in het hier en nu, psychotisch of suïcidaal.
Primair of ernstig ASS. Of ASS zonder bijkomend antisociaal gedrag op meerdere leefgebieden.
Zedendelinquentie, zonder enige andere vorm van antisociaal gedrag.
Geen beschikbare opvoeder. Jongere moet 1 opvoeder hebben waar hij kan wonen.

Belangrijke overwegingen, opmerkingen, bijzonderheden:

Verzend per e-mail
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