ZIKOS
Indicatieformulier

Doelgroep
De afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Korte Observatie- en Stabilisatieafdeling) is voor
jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar oud met gedragsproblemen in combinatie met een
psychiatrisch ziektebeeld, welke intensieve zorg behoeft en waarbij aannemelijk is
gemaakt dat de voorziening waar de jongere verblijft de benodigde zorg niet
(meer/langer) kan waarborgen. De jongere heeft altijd de beschikking over een
machtiging JeugdzorgPlus.

ZIKOS biedt de jeugdigen intensieve (wanneer nodig individuele) begeleiding, observeert
en stabiliseert (eventueel met medicatie) 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.

Contra-indicaties zijn:
Een jongere kan niet op de ZIKOS worden opgenomen wanneer er sprake is van één of
meerdere van onderstaande contra-indicaties. Voor deze problematiek is specialistische
zorg vereist, bijv. medische expertise.

1. BOPZ-maatregel (IBS, RM) – GGZ is geïndiceerd
2. Verslaving waarvoor eerst detox nodig is – verslavingszorg is geïndiceerd
3. Somatische aandoening die (complexe) medische zorg vergt (bijv. sondevoeding, ivmedicatie toediening) – ziekenhuisopname/medisch-somatische zorg is geïndiceerd
4. Lichamelijke of fysieke handicap of beperking waardoor verblijf en communicatie niet/
onvoldoende mogelijk wordt (bijv. invalide, doof of blind) – verblijf in een
specialistische zorginstelling is geïndiceerd
5. Verstandelijke beperking d.w.z. TIQ < 65 – verblijf in een specialistische zorginstelling
is geïndiceerd.
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traject
Een verblijf op ZIKOS is een tijdelijke onderbreking van het behandeltraject waarin een
jeugdige zich bevindt. Na uiterlijk 3 maanden (of zoveel eerder als de ZIKOSdoelstellingen behaald zijn) zal de jeugdige terugkeren naar de instelling/verblijfplaats
van herkomst.
Mocht een terugkeer niet mogelijk zijn dan dienen de ouders en/of de (gezins)voogdij
instelling samen met de regionale plaatsingscoördinatie zorg te dragen voor een
vervolgplek. Overbrugging (en dus een verblijf langer dan 3 maanden) op ZIKOS is niet
mogelijk.

Aanmelding en plaatsing
Een ZIKOS plaatsing kan geïndiceerd worden door een (gezins)voogdij instelling
((gezins)voogd of casemanager in samenspraak met ouders of andere gezaghebbenden)
of de instelling van herkomst. Het heeft de voorkeur hier een kinder- of jeugdpsychiater
bij te consulteren, dit om vast te stellen dat de crisis inderdaad (mede) veroorzaakt
wordt door psychiatrische problematiek (zo ja, welke).
Om over te gaan tot een aanmelding dient dit indicatieformulier volledig ingevuld
ingediend te worden bij de coördinatie JZ+ van de verwijzende instelling in de eigen
regio. Deze zal zorgen dat de aanmelding via de juiste PlaatsingsCoördinatie Zuid-West
bij de afdeling intakecoördinatie van Pactum terechtkomt.
De intakecoördinator legt de indicatie vervolgens voor aan de gedragswetenschappelijke
staf voor een inhoudelijke toetsing. Indien akkoord, neemt de intakecoördinator contact
op met de indicerende partij en zet de plaatsing uit naar de ZIKOS.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pactum via ons algemene nummer.
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Gegevens Jongere
Naam jeugdige:
Geboortedatum:

dd/mm/jjjj

Huidige verblijfplaats:

Sinds:

Naam ouders / gezaghebbenden:
Telefoonnummer:
Datum ZIKOS aanvraag:

Gegevens verwijzer
(Gezins)voogdij instelling
(Gezins-)voogd/casemanager
Sociaal wijkteam gemeente
Plaatsingskader

Selecteer...

(V)OTS / Voogdij sinds:
Machtiging gesloten jeugdzorg
deze is verplicht bij opname, beschikking
meesturen

Van:

Tot:

Telefoonnummer
E-mailadres

Indien van toepassing
Gegevens huidige instelling
Naam instelling
Afdeling
Contactpersoon
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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Gegevens huidige school/onderwijsinstelling
Naam school/onderwijsinstelling
Leerroute en klas
Contactpersoon
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Reden van opname / psychiatrisch toestandsbeeld
Wat is de aanleiding tot het verzoek van plaatsing op ZIKOS? Omschrijf de huidige crisissituatie
en psychiatrische indicatie waardoor opname op ZIKOS noodzakelijk is.

Doel opname ZIKOS
Welke concrete doelen zijn gekoppeld aan de opname op de afdeling ZIKOS? Maak hierbij zo
mogelijk een onderscheid tussen stabilisatiedoelen en observatiedoelen.
Stabilisatiedoelen - (gedrags)verandering die nodig is om de acute crisissituatie te doorbreken

1)
2)

3)

4)
Observatiedoelen - diagnostische vragen of vragen t.a.v benodigde begeleiding/bejegening

1)
2)

3)
4)
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Beknopte voorgeschiedenis
Welke relevante levensgebeurtenissen hebben invloed 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. S.v.p. ook overige
verslaglegging en persoonlijkheidsonderzoeken meesturen bij de aanvraag.

Bekende diagnostische gegevens bij opname (DSM-IV of DSM-5)
Welke (voorlopige) DSM classificatie is gesteld? Door wie en wanneer is deze diagnose gesteld?

Voorlopige DSM-classificatie:

As

I

As

II

As

III

As

IV

As

V

Naam en datum:

Voorgeschreven medicatie
Welke medicatie is voorgeschreven, door wie en sinds wanner? Is de patiënt medicatietrouw?

Medicatie

Sinds

Dosering

Voorgeschreven door Medicatietrouw
selecteer...

selecteer...
selecteer...

selecteer...
selecteer...
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Aandachtspunten
Kruis in onderstaand overzicht de mogelijke aandachtspunten voor opname ZIKOS aan.

1. Suïcidaliteit

selecteer...

2. Agressiviteit

selecteer...

3. Automutilatie

selecteer...

4. Alcohol / drugs

selecteer...

5. Angst

selecteer...

6. Lichamelijke klachten

selecteer...

7. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

selecteer...

Geef in deze kolom een eventuele toelichting op bovenstaande punten, in ieder geval daar
waar ‘ja’ is aangegeven. Indien er andere, nog niet vermelde, aandachtspunten zijn, geef deze
dan ook hieronder aan. Denk bijvoorbeeld aan aandachtspunten ten aanzien van contact met
familie of derden of specifieke aandachtspunten ten aanzien van de bejegening.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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