ZIKOS Indicatieformulier
Doelgroep
Op de afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling) worden
jongens en meisjes tot een leeftijd van 18 jaar opgenomen bij wie sprake is van een crisissituatie,
(mede) veroorzaakt door een psychiatrisch ziektebeeld. Er is eveneens sprake van (ernstige)
gedragsproblemen waardoor de jeugdigen een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving.
ZIKOS biedt deze jeugdigen intensieve (wanneer nodig individuele) begeleiding, observeert en
stabiliseert (eventueel met medicatie) de jeugdigen en geeft adviezen voor vervolgbehandeling.
Stap voor stap en binnen een veilige en zeer gestructureerde omgeving wordt de jeugdigen hun
eigen verantwoordelijkheid teruggegeven en worden zij voorbereid op terugkeer naar de instelling
van herkomst. ZIKOS biedt dus uitdrukkelijk geen behandeling.
Contra-indicaties zijn:
▪ Het ontbreken van (het vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Een gedragsstoornis
(of ‘groepsongeschiktheid’) alleen is geen indicatie voor opname. Denk hierbij aan een
opname op de IBA (Intensieve Behandel Afdeling)
▪ Ernstige lichamelijke handicaps die opname in een verpleeghuis, ziekenhuis of
revalidatiecentrum noodzakelijk maken vanwege de specifieke verpleegkundige zorg
▪ Wanneer gebleken is dat verblijf c.q. behandeling in een reguliere groep tot de
mogelijkheden behoort
Traject
Een verblijf op ZIKOS is een tijdelijke onderbreking van het behandeltraject waarin een jeugdige
zich bevindt. Het verblijf op ZIKOS is maximaal 3 maanden. Als de inschatting is dat een jongere
sneller dan binnen 3 maanden te stabiliseren is, dan zal een kortere opnameduur worden
afgesproken. Na uiterlijk 3 maanden (of zoveel eerder dan afgesproken danwel als de ZIKOSdoelstellingen behaald zijn) zal de jeugdige terugkeren naar de instelling / verblijfplaats van
herkomst.
Overbrugging (en dus een verblijf langer dan 3 maanden) op ZIKOS is niet mogelijk. Indien de
instelling/ verblijfplaats van herkomst van oordeel is dat een terugkeer niet mogelijk is, dan blijven
zij samen met ouders, gemeente en/of de verwijzende instantie verantwoordelijk voor het vinden
van een passende vervolgplek.
Aanmelding en plaatsing
ZIKOS is een landelijke specialisatie (LTA). Een ZIKOS plaatsing kan geïndiceerd worden door
een Gemeente, een Gecertificeerde Instelling (GI) of de instelling van herkomst. Het heeft de
voorkeur hier een (kinder- en jeugd) psychiater bij te consulteren. Dit om vast te stellen dat de
crisis inderdaad (mede) veroorzaakt wordt door psychiatrische problematiek (en zo ja, welke).
Als er sprake is van een verhoogd suïciderisico dan dient er altijd een (kinder- en jeugd)
psychiater een beoordeling te hebben gedaan van het suïciderisico. De beoordeling van de
psychiater dient meegestuurd te worden.
LET OP: rechtstreeks aanmelden bij de ZIKOS is niet mogelijk. Om over te gaan tot een
aanmelding dient dit indicatieformulier volledig ingevuld aangeleverd te worden bij de Afdeling of
Coördinatie Gesloten Jeugdzorg / JZ+ van de GI in de eigen regio. Deze zal zorgen dat de
aanmelding via de juiste Plaatsingscoordinatie bij de afdeling OZO (Onderwijs Zorg
Ondersteuning) van Horizon terechtkomt. De plaatsingsfunctionaris van OZO legt de indicatie
vervolgens voor aan de intercedent/gedragswetenschapper van locatie Harreveld voor een
inhoudelijke toetsing. Indien akkoord, neemt OZO contact op met de indicerende partij en zet de
plaatsing uit naar de desbetreffende afdeling en gedragsdeskundige.
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Startgesprek
Binnen twee weken na plaatsing vindt het startgesprek plaats. Doel van het startgesprek is om
informatie te geven over de afdeling, informatie te vergaren, stil te staan bij het traject en om
afspraken te maken over verantwoordelijkheden. De aanwezigheid van alle betrokken personen is
hierbij belangrijk. We verwachten dat zowel ouder(s) als plaatser aanwezig zijn bij het
startgesprek. Om hierbij zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de mogelijkheden die u
heeft als plaatser verzoeken wij om, in afstemming met ouders, hieronder optionele data door te
geven voor een startgesprek:
1.
2.
3.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met OZO (Onderwijs Zorg
Ondersteuning) van Horizon via het telefoonnummer 0800-4567899 of per mail via
instroom.jeugdzorg@horizon.eu.
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Hierbij vraag ik een ZIKOS-opname aan voor:
Gegevens aangemelde jeugdige
Achternaam + tussenvoegsels
Roepnaam
Volledige voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteland
BSN-nummer/V-nummer
Juridische maatregel

VOTS

OTS

Voogdij

Geen

JR

(V)OTS / Voogdij/JR sinds:
Machtiging gesloten jeugdhulp
(verplicht bij opname, beschikking
meesturen)

Gezag bij
Huidige woonadres jeugdige

Sinds:

Verantwoordelijke gemeente
volgens woonplaatsbeginsel
Jeugdige woont bij

moeder en vader

moeder

vader

moeder en partner

vader en partner

adoptieouders
pleegouders

anders, nl

Geheime plaatsing
Gegevens ouder(s)
Naam moeder (achternaam,
tussenvoegsel en voorletters)
Voornamen
Adres/postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Mag moeder post ontvangen
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Naam vader (achternaam,
tussenvoegsel en voorletters)
Voornamen
Adres/postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres:
Mag vader post ontvangen

Gegevens gecertificeerde instelling / Gemeente
Gecertificeerde instelling/
Gemeente
Adres/postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam contactpersoon
Mobiel nummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

Indien van toepassing:
Gegevens huidige instelling
Naam en afdeling instelling
Adres/postcode/plaats
Verblijf sinds
Contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres
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Reden van opname / psychiatrisch toestandsbeeld
Wat is de aanleiding tot het verzoek van plaatsing op ZIKOS? Omschrijf duidelijk de huidige crisissituatie
en psychiatrische indicatie waardoor opname op ZIKOS noodzakelijk is.

Doel opname ZIKOS
Welke concrete doelen moeten behaald worden om weer tot terugplaatsing (danwel doorplaatsing indien
overeengekomen) over te kunnen gaan? ? Het is mogelijk een onderscheid te maken tussen stabilisatieen/of observatiedoelen. Bij stabilisatiedoelen valt te denken aan de (gedrags)verandering die nodig is om
de acute crisissituatie te doorbreken. Observatiedoelen betreffen bijvoorbeeld diagnostische vragen en/of
vragen ten aanzien van de benodigde begeleiding/bejegening.
Stabilisatiedoelen
•
•
•
•
Observatiedoelen
•
•
•
•
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Beknopte voorgeschiedenis
Welke relevante levensgebeurtenissen hebben invloed gehad op de huidige problematiek en welke
hulpverlening is reeds ingezet om tot een positieve ontwikkeling te komen? Omschrijf zo kort mogelijk
welke informatie direct relevant (en het meest recent) is, overige verslaglegging en
persoonlijkheidsonderzoeken meesturen bij de aanvraag.

Bekende diagnostische gegevens bij opname (DSM-V)
Welke (voorlopige) DSM diagnose is gesteld? Door wie en wanneer is deze diagnose gesteld?
(Voorlopige) DSM V-diagnose:

Voorgeschreven medicatie
Welke medicatie is voorgeschreven, door wie en sinds wanneer? Is de patiënt medicatietrouw?
Let op: in geval van medicatiegebruik: jeugdige dient bij opname een voorraad medicijnen voor minimaal 1
week bij zich te hebben.
Medicatie

Sinds

Dosering

Voorgeschreven door Medicatietrouw
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee
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Voorlopige risicotaxatie

Laag/matig/hoog

Toelichting

1. Seksueel wervend en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag
2. Mate van beïnvloedbaarheid
3. Omgang met (andere) deviante
jongeren
4. Problemen met middelengebruik
5. Geringe oplossings-/
copingsvaardigheden
6. Impulsiviteit/ riskant gedrag
7. Problemen met emotieregulatie/
agressieve uitbarstingen
8. Zelfbepalend gedrag
9. Weglooprisico
10. Suïciderisico
Indien er andere, nog niet vermelde, risicogebieden zijn geef deze dan hieronder aan. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan aandachtspunten ten aanzien van contact met familie of derden of specifieke
aandachtspunten ten aanzien van de bejegening.

Deze ZIKOS-aanvraag is ingevuld door:
Ondertekening
Naam
Relatie tot jeugdige
Datum
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