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Inkoop marktconsultatie Jeugd Extramuraal 

Datum 30 november 14.00-17.00 uur. 

 
Deelsessie over producten: MST, FFT, MDFT en mogelijk FACT Inkoop in het thema 
partnerschap in Transformatie. 
Vandaag samen met zorgaanbieders vragen formuleren en beantwoorden m.b.t. 
verschillende productgroepen en productcodes. 
Van belang is dat we van een regionale visie WMO/Jeugd uitgaan. 
Verder zal er in het traject start 17 december een onafhankelijk bureau naar de tarieven 
kijken en onderzoek doen. 
Reitse en Albert leggen centraal de opdracht, het tijdspad en het verloop van het 
inkoopproces uit. 

Daarna wordt er uiteen gegaan in deelsessies. De deeltafel van de overige producten: 
MST/FFT/MDFT en FACT zal worden voorgezeten door Gabrielle vd Zalm van West 
Betuwe en het verslag en de terugkoppeling plenair neemt Truus Gillissen van de 
gemeente Tiel op zich. 

De vraag die gesteld werd is: moeten de huidige productomschrijvingen 
worden aangescherpt? 

Doel van de interventies MST/FFT/ MDFT is allemaal ter voorkoming van uithuisplaatsing. 
Er wordt ingezet op jeugdige maar ook op het gezinssysteem. 
MST wordt in de thuissituatie aangeboden en FFT Home thuis maar ook op locatie. Bij al die 
drie interventies is er sprake van een trajectprijs. 
Bij FACT zijn er meerder hulpverleners en disciplines betrokken en er is geen sprake van 
een trajectprijs. FACT is ook niet uitsluitend bedoeld ter voorkoming van uithuisplaatsing. 
FACT lijkt meer op het product IAG of IAT. Wel vallend onder Specialistische GGZ. Er is ook 
geen sprake van trajectfinanciering. 
Op de vraag of we de producten niet samen zouden voegen en dan bijv. een gemiddelde 
prijs is het advies. 

• 1 perceel waar ze onder vallen 
• Maar wel met aparte productomschrijvingen waar het doel wordt omschreven. 

Wat betreft MST wordt nog opgemerkt dat MST en Jeugdzorg Plus soms naast elkaar 
lopen en in elkaar kunnen overlopen, 
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Bij MDFT wordt opgemerkt dat zij een breder bereikbaarheid hebben als het wordt ingezet 
en dat zij van oorsprong veel met verslavingsproblematiek werkten. 
Duur behandeling MST rond 5 maanden en MDFT 6 maanden. FFT onduidelijk hoe lang. 
MST/MDFT/FFT zijn allemaal evidenced based producten en sterk geprotocolleerd. 
De producten zijn allemaal voor complexe problematiek op meerdere levensgebieden en 
zowel bij de jongere als in het gezinssysteem. Het product is duur en wordt ook niet 
frequent ingezet. Alle partijen/zorgaanbieders gaven aan dat zij altijd ervanuit gaan dat 
als het minder of korter kan dan minder doen. Verder gaven zij aan dat in de producten de 
focus ligt op de jongere en het gezinssysteem waardoor de jongere niet zo snel de 
zondebok positie heeft. 

Verder werd er aangegeven dat er soms al in het voortraject al veel en verschillende 
hulp is ongezet waardoor een intensieve inzet van MST/FFT/MDFT niet meer werkt en de 
jongere alsnog uit huis wordt geplaatst. Dus voorstel om eerder aan deze producten te 
denken ter voorkoming van uithuisplaatsing en ter voorkoming dat het hele traject ook 
veel geld kost. 

Op de vraag is/zijn het losstaande producten is het antwoord ja, alleen soms is er reden 
om te stapelen: bijv. inzet traumatherapie of… 

Advies van aanbieders: zet MST/MDFT/FFT ook in de forensische Psychiatrie. 
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