
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Jeugdzorgplus  voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie 

 

Toegangscriteria 

 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Jeugdigen tot 18 jaar  

 Jongens en meisjes 

 Verstandelijke vermogens beperkt of normaal 

 Verslavingsproblematiek is mogelijk 

 Bescherming is noodzakelijk voor de eigen veiligheid en of de veiligheid van de 

omgeving om behandeling mogelijk te maken met dwang en drang 

 Verblijf intramuraal noodzakelijk 

 Ernstige (psychiatrische) crisis, waardoor de veiligheid in collega 

jeugdzorgplusinstellingen onvoldoende kan worden gegarandeerd. 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Ten tijde van opname is er sprake van een ernstige crisissituatie, vaak een 

combinatie van: 

o Ernstig externaliserend probleemgedrag: heftig ‘acting-out’ gedrag, 

automutilatie, suïcidaliteit, antisociaal gedrag 

o Fluide psychose (psychotische episoden) 

o Verslavingsproblematiek. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Er is een specifieke competentie noodzakelijk die afwijkt van wat aanwezig is in 

jeugdzorgplus instellingen. De organisatie moet iets bijzonders kunnen 

 In deze setting worden twee werelden verenigd: de kinder -en jeugdpsychiatrie en 

de orthopedagogiek. De medewerkers moeten ook deskundig zijn op beide terreinen 



wat betreft  kennis over problematiek, bejegening, en dergelijke 

 Er is een voorziening/behandelsetting noodzakelijk die niet standaard aanwezig is 

(programma, groepsgrootte, soort gebouw). De jeugdigen verblijven in een kleine 

groep (maximaal zes) en ontvangen individueel een programma, gericht op 

stabilisatie. Het onderwijs wordt ook individueel en op de leefgroep vormgegeven 

 Het gebouw heeft aangepaste ruimtes om individueel met de jeugdigen te werken 

en om jeugdigen tegen zichzelf te beschermen. 

  

4. Toeleiding:  

 

 Kinderen en jeugdigen komen binnen op indicatie van nu Bureau Jeugdzorg en in de 

toekomst van de gecertificeerde instelling, na beschikking van de kinderrechter met 

een machtiging gesloten jeugdzorg 

 Jeugdigen worden op de afdeling Zikos geplaatst, wanneer een psychiater de 

noodzaak hiervan heeft vastgesteld. 

 

Levering van de zorg 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Met een crisis is er sprake van een acute opname; de behandeling  met betrekking 

regulatie en stabilisatie start onmiddellijk. In rustiger vaarwater volgt een 

diagnostiek- en observatiefase om tot een advies te komen met betrekking tot de 

(vervolg)behandeling/setting. 

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 Niet van toepassing. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Zie het antwoord bij vraag 5. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

8. Doel van de behandeling:  

 

 Het doel van de opname is om de situatie te stabiliseren en te reguleren en het acute 

gevaar weg te nemen 

 Daarna volgt een observatie-  en diagnostiekfase om te komen tot een advies met 

betrekking tot vervolg behandeling/setting  

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

De behandeling bestaat uit de volgende elementen: 

 Gedragsregulatie met behulp van gedragstherapeutische technieken 

 Psychofarmaca 



 Psychoeducatie 

 Onderwijs. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De Behandeling op de afdeling Zikos duurt drie maanden, tenzij de complexiteit van 

de problematiek van de jeugdige om langere behandeling vraagt of doorplaatsing 

niet mogelijk is.  

 Er is sprake van individuele behandeling (inclusief onderwijs) waar ouders nauw bij 

betrokken worden. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Er is een driemilieuvoorziening, met een geïntegreerd zorg- onderwijsaanbod. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Er is samenwerking tussen en met de aanbieders van GGZ, LVB en de provinciale zorg 

 In het afsprakenkader zorggebieden zijn bestuurlijke en organisatorische afspraken 

gemaakt tussen de organisaties jeugdzorgplus 

 In het kader van de trajecten zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners om de 

integrale trajecten in samenwerking met de verschillende disciplines vorm te kunnen 

geven. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 Er wordt intramurale  behandeling geboden binnen de daartoe bij wet aangewezen 

accommodatie jeugdzorgplus.  

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 De jeugdzorgplus organisaties bieden de jeugdigen die geplaatst worden met een 

‘machtiging gesloten jeugdzorg’ verblijf, opvang, behandeling, bescherming en 

beveiliging 

 Alle jeugdzorg plus instellingen voldoen aan het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg.  

 Op dit moment ontwikkelt de sector veldnormen voor de accommodaties 

jeugdzorgplus. 

 

Personele inzet 

 
15. Professionals:  



 

 De professionals zijn psychiaters, orthopedagogen, vaktherapeuten,  

(gz)psychologen, pedagogisch medewerkers, kinderartsen, 

gezinsbegeleiders/systeemcoaches of docenten 

 Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team (hbo-sph, hbo-v, psycholoog en 

psychiatrisch verpleegkundige). Het team is vooral hbo geschoold. 's Nachts wordt 

gewerkt met een pedagogisch medewerker of een verpleegkundige 

 Er is een psychiatrische crisisdienst beschikbaar 7 maal 24 uur, die binnen half uur op 

locatie is. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 De medewerkers van de afdeling Zikos zijn extra geschoold met betrekking tot  

o de omgang met en bejegening van jongeren met  deze ernstige en heftige 

problematiek 

o omgang met inzet van middelen en maatregelen en kennis van 

psychiatrische stoornissen.  

 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Personeel is gedurende 7 maal 24 uur beschikbaar 

 Psychiatrische crisisdienst beschikbaar 7 maal24 uur, die binnen half uur op locatie is 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Na een periode van drie maanden wordt de jeugdigen teruggeplaatst naar de 

instelling van herkomst of wordt verwezen naar een meer geëigende (vaak 

psychiatrische)setting. 

 

19. Nazorg:  

 

 Niet van toepassing. 

 

20. Communicatie:  

 

 Overplaatsing wordt zorgvuldig voorbereid en begeleid, door middel van  

wederzijdse bezoeken, en dergelijke. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de instellingen voor 
jeugdzorg plus willen de kwaliteit van de jeugdzorgplus stimuleren. Eén van de 
middelen om dit te doen is het realiseren van de monitor jeugdzorgplus 

 Doel van de monitor is om meer inzicht te hebben in:  
o De omvang en samenstelling van de jeugdigen die van jeugdzorgplus gebruik 

maken 

o De aard en duur van de begeleiding en behandeling van de jeugdigen in 

jeugdzorgplus;  

o Het resultaat van de behandeling en begeleiding 

 De monitor jeugdzorgplus wordt opgezet volgens de ROM-methode. ROM staat voor 

Routine Outcome Measurement en is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk 

te maken, te evalueren en te verbeteren. Het unieke van ROM is dat voortgang en 

resultaten op cliëntniveau worden gemeten en vastgelegd. Op die manier zijn de 

uitkomsten direct van toepassing in het zorgtaject en kunnen behandelaren en 

groepsleiders waar nodig hun behandeling en begeleiding herijken. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Het  bespreken van klachten is opgenomen in een’ Plan Do Check Act cyclus’. Tijdens 

een evaluatie met betrokkenen worden de leerpunten benoemd en acties in lijn 

uitgezet en geborgd.  

 

23. Transformatie:  
 

 Zie hierboven wat betreft de monitor jeugdzorgplus 

 Daarnaast is er een typeringsmodel jeugdzorgplus ontwikkeld. Het typeringsmodel 

beschrijft de factoren die de problemen in stand houden in een eenduidige taal. Alle 

jeugdigen jeugdzorgplus worden getypeerd. Hiermee wordt vergelijkbaarheid 

gecreëerd en kan worden bezien welke behandeling wordt ingezet en welke (delen) 

van behandeling meer of minder effect sorteert. Er wordt tevens een koppeling met 

trajectbekostiging gemaakt. Er zijn clusters van jeugdigen gekoppeld aan een 

bepaalde kostenspreiding. 

 
 

 

 


