Video Interactie Begeleiding (VIB)
Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Laurentius.
Een opname kan zowel voor uw kind als voor u en uw gezin een ingrijpende gebeurtenis zijn. Daarom
vinden we het belangrijk dat u door de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers wordt geholpen
om samen met uw kind zo goed mogelijk door deze ziekenhuisperiode heen te komen.
Op onze afdeling bestaat de mogelijkheid ouders en hun kind, tijdens de opname, met behulp van
videobeelden extra te begeleiden en ondersteunen. Dit noemen wij Video Interactie Begeleiding.
Wat is Video Interactie Begeleiding?
Video Interactie Begeleiding (VIB) richt zich op het in beeld brengen en bespreken van natuurlijke omgang
(communicatie en contacten) tussen u en uw kind. Uitgangspunt is een zo prettig mogelijk contact met
elkaar. Wij laten u zien wat er gebeurt in het contact tussen u en uw kind. Hoe de interactie tussen u en uw
kind verloopt. De nadruk ligt op het herkennen van positieve contactmomenten.
Voor wie is VIB bedoeld?
U kunt gebruik maken van deze methode, als:
 uw kind heel veel huilt;
 uw kind moeilijk slaapt of moeilijk eet;
 uw kind ernstig of langdurig ziek is of blijvend letsel heeft opgelopen;
 u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind.
VIB kan om verschillende redenen worden toegepast.
Het inlegvel geeft u meer informatie over de interactiebegeleiding, die specifiek voor uw kind van toepassing
is.
Hoe gaat VIB in zijn werk?
Tijdens een verzorgings- of spelmoment op de afdeling wordt er een korte video-opname (ongeveer 5 á 10
minuten) gemaakt van u en uw kind.
Samen met de video-interactie-begeleider (VIB-er), een verpleegkundige of pedagogisch medewerker
bekijkt u de opnames en ziet u welke (contact)initiatieven uw kind neemt. Door het beeld stil te zetten zullen
ook hele kleine signalen in het contact te zien zijn. U ziet dan bijvoorbeeld hoe uw kind reageert op uw stem,
uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen, ontspanning bieden, activeren en begeleiden. De begeleider
bespreekt met u deze contactmomenten ter bevordering van de omgang met uw kind.
Wat gebeurt er met de video-opnamen?
Wij zetten graag voor u de beelden die van u en uw kindje zijn gemaakt op een dvd.
De video-opnames worden in een afgesloten ruimte bewaard.
Alleen met uw schriftelijke toestemming worden beelden voor andere doeleinden gebruikt.
Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet en stel deze aan de verpleegkundige,
pedagogisch medewerker of video-interactie-begeleiders.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon in het Moeder & Kind Centrum - KIND A1: Ilse
Bertjens, via telefoonnummer (0475) 38 24 50.
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