
Over
ThuisBest



Korte uithuisplaatsing, intensieve therapie
ThuisBest is een kort, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 

tot 18 jaar die gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden. 

Bijvoorbeeld thuis, op straat en/of op school. Vaak hebben eerdere 

hulptrajecten niet gewerkt en heeft het gezin de moed verloren. Een 

korte adempauze door de jongere ergens anders te laten verblijven, is 

één van de onderdelen van ThuisBest. Vanaf de start van het zorgtraject 

zetten de jongere, ouders en begeleiders zich volledig in om de 

terugkeer naar huis weer mogelijk te maken.

Wat houdt ThuisBest in?

ThuisBest combineert Multi Systeem Therapie (MST) in de thuissituatie 

met een kortdurend verblijf in een instelling voor JeugdzorgPlus. Tijdens 

dit traject worden jongere en gezin begeleid door een trajectbegeleider. 

De plaatsing bij de ThuisBest-groep biedt rust en stabiliteit voor 

de jongere en het gezin, waardoor vanuit rust de begeleiding en 

behandeling gestart wordt. 

www.viajeugd.nl/
aanbod/thuisbest



Er zijn twee fases:

1. Jongeren gaan naar de ThuisBest-groep voor 6 tot 8 weken.  

2. Als iedereen er ‘klaar’ voor is en er dagbesteding is geregeld, gaat 

de jongere naar huis en wordt de MST behandeling voortgezet. Deze 

fase duurt ongeveer 4 maanden.

Waarom ThuisBest?

• Jongeren horen thuis bij hun ouders op te groeien;

• Maakt thuis behandelen voor meer jongeren mogelijk;

• Continueert school, versterkt het gezin en herstelt bij de  

jongere het gevoel van gezag;

• Borgt met trajectbegeleiding een vloeiende overgang tussen 

gesloten verblijf en de terugkeer naar huis waar het ambulante 

deel van MST verdergaat;

• Maakt een time-out naar de JeugdzorgPlus-instelling mogelijk als 

de situatie daarom vraagt. 

Locatie

De ThuisBest-groep bevindt zich in Cadier en Keer op het terrein van 

Via Jeugd. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over ThuisBest en de procedure kun je contact 

opnemen Bram Wilders, 06-15016683 of bram.wilders@viajeugd.nl of 

bezoek www.viajeugd.nl/aanbod/thuisbest

“De ThuisBest-groep biedt rust en 
stabiliteit voor de jongere en het gezin, 
waardoor vanuit rust de begeleiding en 
behandeling gestart wordt.”



Via Jeugd is een Jeugdzorg-organisatie voor 

jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en 

onderwijs in Cadier en Keer. Wij bieden zorg aan 

jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. 

We willen de jongeren grip op de toekomst geven. 

Naast ThuisBest bieden we ook gesloten jeugdzorg, 

open jeugdzorg, ambulante behandeling en verblijf 

in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd. 

www.viajeugd.nl

Volg ons op 

Pater Kustersweg 8

6267 NL Cadier en Keer

040-4077150


