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Video Interactie Begeleiding (VIB) bij kinderen
 
Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van ZGT. Uw kind krijgt hier medische en 
pedagogische zorg. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Video Interactie 
Begeleiding.  
 
Wat is Video Interactie Begeleiding? 
Video Interactie Begeleiding (VIB) is een 
methode om samen met u naar uw kind te 
kijken. Er wordt een korte video-opname 
gemaakt van u en uw kind tijdens 
bijvoorbeeld de verzorging, een spelmoment 
of het eten. De opnames worden op een later 
moment met u teruggekeken en met u 
besproken. Hierdoor krijgt u inzicht op welke 
manier uw kind contact met u zoekt of met u 
maakt.  
 
Tijdens het terugkijken wordt het beeld 
regelmatig stilgezet. Zodoende is het mogelijk 
om de signalen en initiatieven die uw kind 
toont terug te zien. Deze signalen zijn soms 
zo klein dat ze zonder het stilstaande beeld 
van de video niet te zien zijn. U ziet 
bijvoorbeeld op de beelden terug hoe uw kind 
reageert op uw stem en aanraking en welke 
positieve momenten van contact er zijn.  
 
Voor wie is Video Interactie 
Begeleiding bedoeld? 
Video Interactie Begeleiding wordt onder 
andere toegepast wanneer: 
 U of uw kind verpleegkundige 

handelingen verricht; 
 Uw kind ernstig en/of langdurig ziek is; 
 Uw kind moeite heeft met eten, spelen of 

slapen;  
 Uw kind zindelijkheidsproblemen heeft. 

 
Verpleegkundige handelingen 
Verpleegkundige handelingen zijn 
noodzakelijk, maar niet altijd prettig voor een 
kind. Door te benoemen wat er gaat 
gebeuren, contact te houden met uw kind en 
het tempo af te stemmen kunt u hem of haar 
optimaal ondersteunen tijdens een soms 
moeilijk moment. Wanneer u als ouder 

zelfstandig een handeling moet verrichten bij 
uw kind vervult u twee rollen, de 
verpleegkundige- en de ouderrol. Video 
Interactie Begeleiding geeft inzicht in hoe u 
beide tegelijkertijd kunt uitvoeren.  
 
Langdurig opgenomen 
Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen, 
wordt het ook verzorgd door artsen en 
verpleegkundigen. Het kan zijn dat uw kind 
daardoor anders reageert dan u gewend bent, 
bijvoorbeeld teruggetrokken, angstig of 
prikkelbaar. Soms lijkt er alleen nog aandacht 
te zijn voor het ziek zijn. Video Interactie 
Begeleiding is erop gericht om weer de 
gezonde kanten van uw kind te zien. 
Daarnaast kan Video Interactie Begeleiding 
helpen uw zelfvertrouwen te behouden in de 
omgang met hem/haar.  
 
Ziekte of beperking 
Een (ernstige) aandoening of chronische 
ziekte brengt voor ouders vaak grote 
bezorgdheid en onzekerheid over de toekomst 
met zich mee. Ook wanneer een kind blijvend 
letsel of een beperking heeft, ziet het 
dagelijks leven er heel anders uit. Video 
Interactie Begeleiding kan u helpen bij het 
ondersteunen van uw kind tijdens de 
ziekenhuisopname en thuis. U bekijkt de 
videobeelden en ziet wat u kind nodig heeft, 
zodat u daar op af kunt stemmen. U 
bespreekt met de medewerker de positieve 
momenten van contact tussen u en uw kind.  
 
Eten, slapen of spelen 
Soms heeft het kind moeite met eten, slapen 
of spelen. Dit kan effect hebben op het hele 
gezin. Met Video Interactie Begeleiding kunt u 
zien wat helpt om uw kind hierbij te 
ondersteunen. Rust, ontspanning en positief 
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leidinggeven kan de sfeer positief beïnvloeden 
en daardoor eten, slapen en spelen 
vergemakkelijken. Soms kan het voor ouders 
lastig zijn de positieve kanten van hun kind te 
blijven zien. De ervaring leert dat Video 
Interactie Begeleiding kan helpen om de 
relatie tussen u en uw kind positiever te 
ervaren.  
 
Hoe wordt er met de privacy 
omgegaan?  
Binnen ZGT blijft zonder toestemming geen 
enkele video-opname bewaard.  
 
Medisch pedagogisch zorgverlener 
kindergeneeskunde 
Telefoonnummer 088 708 31 55 

 
Polikliniek kindergeneeskunde 
Telefoonnummer 088 708 31 20 
 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie 
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’. 
 

https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf
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