VIB bij pasgeborenen
Op dit moment is uw kindje opgenomen op de couveusesuite of couveusekamer van het Moeder & Kind
Centrum in het Laurentius Ziekenhuis. De opname van uw baby is soms geheel onverwacht en kan voor u
en uw gezin een ingrijpende gebeurtenis zijn. Naast medische zorg is het mogelijk tijdens de
ziekenhuisopname ondersteuning en begeleiding te krijgen in het contact met uw baby door middel van
Video Interactie Begeleiding. Hierdoor hopen wij dat u en uw kindje van elkaar kunt genieten en het contact
zo prettig mogelijk verloopt. 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 leren hierop te reageren.
Voor wie is VIB bedoeld?
Het kan zijn dat uw baby voor korte of langere tijd in de couveuse moet liggen. Nauw contact tussen u en uw
baby is heel belangrijk, vooral in de eerste periode na de geboorte. In het geval van vroeggeboorte is nauw
contact mogelijk nog belangrijker.
Nauw contact heeft pas werkelijk betekenis, wanneer het ook lichamelijk contact betreft. Vooral de
‘kangoeroemethode’ kan hierbij helpen. Daarnaast laten de videobeelden ook de allerkleinste
contactsignalen zien, die uw baby geeft. Dit geeft u als ouder de gelegenheid ondanks de couveuseperiode
een hechte band met uw baby op te bouwen, wat de overgang naar huis gemakkelijker maakt.
Hoe gaat VIB in zijn werk?
Een special opgeleide verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener maakt een korte videoopname van ongeveer 5 minuten van u en uw baby. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de verzorging. Zij kijkt
deze beelden later met u terug en laat aan de hand van de videobeelden zien, welke contactsignalen uw
baby maakt om met u in contact te komen of te blijven. U kunt zien op de beelden hoe uw kind reageert op
uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe u samen met uw kindje geniet van elkaar.
Wat gebeurt er met de video-opnamen?
Vraag naar de mogelijkheden om de beelden bijvoorbeeld op een door u meegebrachte USB stick te zetten.
Alleen met uw schriftelijke toestemming worden beelden voor andere doeleinden gebruikt.
De video-opnames 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,
medisch pedagogisch zorgverlener of video-interactie-begeleiders.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het Moeder & Kind Centrum: Ilse Bertjens,
telefoonnummer (0475) 38 24 50.
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