VIB kraamafdeling
Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom u, als ouder(s) bij de geboorte van uw baby in het ziekenhuis
komt. Wij vinden het belangrijk dat u de eerste periode met uw kindje in het ziekenhuis als prettig en
ondersteunend ervaart. Het krijgen van uw kind is een van de indrukwekkendste gebeurtenissen in uw
leven. De kraamperiode is bedoeld om te wennen aan een nieuw leven met een nieuw kind, dat u moet
leren kennen. Binnen het Laurentius Ziekenhuis besteden we veel aandacht aan die eerste kennismaking
en het eerste contact. Door middel van Video Interactie Begeleiding kunnen we het contact tussen ouders
en hun kindje in beeld brengen. Hiermee willen we bereiken dat u en uw kindje nog meer van elkaar kunt
genieten.
Wij wensen u een fijne tijd bij ons.
Wat is Video Interactie Begeleiding?
Video Interactie begeleiding (VIB) is een methode waarbij het contact tussen u en uw kindje in beeld wordt
gebracht met behulp van een videocamera.
Door de video-opnames wordt het mogelijk om duidelijker te zien welke initiatieven uw kindje neemt in het
contact en hoe u daar als ouder van nature op reageert. De contactsignalen zijn nog vluchtig. Door het
stilzetten van de videobeelden kunt u deze contactsignalen van uw baby beter zien en kunt u zien hoe u
hierop reageert.
Voor wie is VIB bedoeld ?
Nauw contact tussen u en uw baby is heel belangrijk, vooral in de eerste periode na de geboorte. Indien de
bevalling anders is gegaan dan verwacht, bijvoorbeeld uw kind is geboren door middel van een keizersnee
of er hebben zich andere complicaties voorgedaan, kan het zijn dat het eerste contact anders is verlopen
dan dat u gehoopt had. VIB kan u helpen om een goede band op te bouwen met uw kindje.

Hoe gaat VIB in zijn werk?
Een speciaal opgeleide verpleegkundige of kraamverzorgende maakt een korte video-opname van
ongeveer 5 minuten van u en uw baby. We proberen om het eerste contactmoment na de geboorte te
filmen. Indien dit niet lukt kan een later contactmoment ook gebruikt worden. Samen met de video-interactiebegeleider bekijkt u de opnames en ziet u welke contactsignalen uw baby maakt om met u in contact te
komen of te blijven. U kunt zien op de beelden hoe uw kindje reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw
kindje kunt geruststellen en hoe u samen met uw kindje geniet van elkaar.
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.
Alleen met uw schriftelijke toestemming worden beelden voor andere doeleinden gebruikt. De videoopnames worden in een afgesloten ruimte bewaard.
Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet en stel deze aan de verpleegkundige of
video-interactie begeleiders van de kraamafdeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon voor de VIB, bereikbaar op het MKC-KIND A1:
Ilse Bertjens, telefoonnummer (0475) 38 24 50.
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