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Video Interactie Begeleiding (VIB) bij 

zuigelingen 

 
Uw baby is opgenomen op de kinderafdeling of de afdeling moeder en kind van ZGT. 
Uw baby krijgt hier medische en pedagogische zorg. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van Video Interactie Begeleiding.  
 
Contact met uw baby 
Baby’s nemen al vanaf de geboorte allerlei 
initiatieven om met hun ouders/verzorgers in 
contact te komen. Zo ontstaat er direct vanaf 
de geboorte een afstemming in het contact 
tussen u en uw kind. Meestal verloopt dit 
natuurlijk en als vanzelfsprekend. Een 
ziekenhuisopname zorgt echter voor een 
onderbreking van dit contact.  
Wij bieden hierin begeleiding door middel van 
Video Interactie Begeleiding. 
 
Wat is Video Interactie Begeleiding 
(VIB)? 
VIB is een methode om samen met u naar uw 
baby te kijken. Er wordt een korte video-
opname gemaakt van u en uw baby tijdens 
bijvoorbeeld de verzorging of de borst- of 
flesvoeding. De opnames worden op een later 
moment met u teruggekeken en met u 
besproken. Hierdoor krijgt u inzicht op welke 
manier uw baby contact met u zoekt of 
maakt.  
 
Tijdens het terugkijken wordt het beeld 
regelmatig stilgezet. Zo kijkt u samen met de 
begeleider naar wat uw baby laat zien. 
Zodoende is het mogelijk om de signalen en 
initiatieven die uw baby toont terug te zien. 
Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens het badje aan 
de handjes van uw baby zien of uw baby 
ontspannen is of niet. Bij het terugkijken 
wordt gekeken naar wat goed gaat in het 
contact tussen u en uw baby. U ziet hoe uw 
baby om uw aandacht vraagt en hoe u zelf 
het contact met uw baby positief kunt 
beïnvloeden.  
 
 

VIB wordt ingezet op aanvraag van de 
kinderarts, de verpleegkundige, de medisch 
maatschappelijk werker of de medisch 
pedagogisch zorgverlener.  
 

Hechting 
Het is mogelijk dat uw kind na de geboorte 

voor korte of langere tijd in het ziekenhuis 

moet verblijven. Een baby ervaart het contact 

met zijn ouders de eerste maanden via 

lichaamstaal. Door VIB kunt u zien hoe uw 

kind zelf contact zoekt: oogcontact, geluidjes 

en bewegingen met hoofd, handen en voeten. 

Maar ook hoe uw baby reageert op uw 

aankijken, praten en aanraken. Ook kan VIB 

u laten zien hoe u hem of haar kunt 

ondersteunen in de ontwikkeling.  

 

Onrust 
Als uw baby onrustig is of veel huilt kunt u als 

ouder gespannen of onzeker worden. Uw 

baby kan dit merken en hierop reageren. Met 

de videobeelden kunt u terugzien op welke 

signalen hij of zij wel positief reageert. 

Hierdoor kunt u prettige momenten van 

contact herkennen en dit gebruiken om uw 

kind meer rust en ontspanning te geven.  
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Hoe wordt er met de privacy 
omgegaan?  
Binnen ZGT blijft zonder toestemming geen 
enkele video-opname bewaard.  
 
Informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan 
kunt u terecht bij de medisch pedagogisch 
zorgverlener, de verpleegkundige van de 
afdeling moeder en kind of kinderafdeling, of 
bij de medisch maatschappelijk werker. 
 
Verpleegafdeling moeder en kind 
Telefoonnummer 088 708 44 51. 
 
Verpleegafdeling 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

