
MDA++ casus  

Hieronder wordt een voorbeeld omschreven uit de praktijk, waarvoor een melding is 
gemaakt bij MDA++. 
 

Gezinssamenstelling en situatieschets  

Een man en een vrouw zijn beiden geboren in een land in het Midden-Oosten en zijn daar getrouwd.  
Ze krijgen twee zonen en zijn samen naar Nederland gekomen. De vader is in 2011 Nederland 
uitgezet en teruggegaan naar het land van herkomst. De moeder bleef met haar zonen achter in 
Nederland. De vader en moeder zijn niet gescheiden en de vader trouwt in zijn geboorteland 
opnieuw met een andere vrouw. Hij krijg met zijn ‘nieuwe’ vrouw ook weer kinderen. De moeder in 
Nederland heeft geen contact meer met haar man. Haar zonen zijn meerderjarig en één van de 
zonen vormt voor haar een bedreiging. De zoon slaat zijn moeder en vernielt spullen in huis. Als 
minderjarige was hij al betrokken bij kleine brandstichtingen. De zoon is bekend bij verslavingszorg 
en bedreigt zijn moeder en broer voor geld om zijn gebruik te financieren. Hij is bekend bij politie 
door meldingen m.b.t. huiselijk geweld. De reclassering is een tijd terug betrokken geweest maar 
heeft een negatief advies gegeven. Verschillende partijen zijn bij de zaak betrokken geweest maar de 
jongen wil nergens aan meewerken. De moeder slaapt uit angst in het schuurtje. Uit de tijdlijn van 
jongen blijkt dat het ontsporen begon op het moment dat vader is uitgezet. De reguliere zorg biedt 
geen uitkomst, daarom wordt er een aanmelding gemaakt bij MDA++ 

 
Wat heeft MDA ++ gedaan? 

- Casusregisseur (GIA) en procesregisseur (VT) zijn gekoppeld aan deze casus.  
- Via de TOP 3 benadering is er een prioritering gemaakt in onveilige situaties en 

onderliggende problematiek. Ook hebben we gewerkt volgens de 3 fasen ( directe 
veiligheid – risicogestuurde zorg en herstelfase)  

- Er zijn veiligheidsvoorwaarden en afspraken gemaakt.  
- Er is afstemming gekomen met de betrokken ketenpartners. 
- De casus is meerdere keren ingebracht in het expertiseoverleg om vanuit een Out of 

the Box gedachte de casus te analyseren.  
 

Wat is er gerealiseerd (in een tijdspanne van 1,5 jaar) 
- De zoon is zelfstandig gaan wonen waardoor er veiligheid in huis tot stand kwam en 

betrokken gezinsleden tot rust konden komen.  
- Er is een vriend gevonden van de zoon die helpend bleek in het in contact komen met 

hulpverlening. De zoon vermeed namelijk al een behoorlijke periode alle contact met 
externen.  

- Er  is gedurende een half jaar wekelijks contact geweest met hulpverlening, nadien is 
de betrokkenheid afgerond.  

- Hij heeft een baan en verblijfplaats. Er zijn geen nieuwe politiemeldingen geweest in 
de afgelopen 9 maanden. Hij is positief in contact en stelt zijn vragen wanneer dat 
nodig blijkt.  Nadat de beschikking afgelopen was heeft het MDA ++ deze casus nog 9 
maanden in monitoring gehouden om een evt terugval te kunnen counteren. 
Gelukkig is gebleken dat dat niet nodig was. Omdat de zoon verhuisd is  buiten de 
provincie hebben we de woonplaats (met toestemming van zoon) op de hoogte 
gebracht van het gelopen proces en is er een contactpersoon gekoppeld aan de zoon.  

- Ook moeder heeft ondersteuning in de vorm van maatschappelijk werk.  
- Binnen het herstel is er aandacht geweest voor trauma bij alle gezinsleden  



 
Meerwaarde MDA ++ 

- Duidelijke MDA++ regierollen t.a.v. betrokken ketenpartners, frequente afstemming 
zodat iedereen mee is op proces en inhoud.  Klinkt simpel en vanzelfsprekend maar 
lukt zeker niet altijd in reguliere casussen. In deze casus was het cruciaal.  

- Het expertiseoverleg zorgt voor een ‘out of the box’ analyse. Niemand is betrokken 
partij en er wordt gebrainstormd in wat wel nog zou kunnen helpen. Vaak levert dit 
goede acties op.  

- Doordat er een lange termijn commitment is en een outreachende aanpak, creëer je 
ruimte om echt hand in hand te gaan met cliënten ook na een nieuw incident. Er 
komt geen afwijzing.  Dat was een belangrijk signaal voor deze jongen en zorgde 
ervoor dat hij onboard bleef. Daarnaast krijg je als betrokken hulpverlener of 
regievoerder de tijd om de kern van de zaak goed vast te pakken.  

- In deze casus betekende MDA++  ook sneller passende hulp voor moeder en haar 
beide zoons. Moeder en andere zoon kregen snel een andere woning. De zoon zelf 
ontving direct hulpverlening, m.a.w. de wachtlijst hinderde niet zoals dat in reguliere 
casussen vaak het geval is.  

 


