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Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Video-interactiebegeleiding in het ziekenhuis

Er zijn verschillende redenen waarom u met uw kind in het ziekenhuis komt.
Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk begeleiden. In dit ziekenhuis bestaat
de mogelijkheid om met behulp van videobeelden begeleid te worden.
Door de beelden wordt duidelijk hoe uw kind via lichaamstaal contact met u
zoekt.

Wat is video-interactiebegeleiding?

De kinderverpleegkundige of de pedagogisch medewerkster (videointeractiebegeleider) maakt een korte opname (± 5 minuten) van u en uw
kind. Bijvoorbeeld tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment. Zij
kijkt deze opname later met u terug en laat aan de hand van de beelden zien,
welke signalen uw kind geeft om met u in contact te komen of te blijven.
		
Bij het terugkijken wordt gelet op:			
• Wat doet uw kind om contact te maken?		
• Waar heeft uw kind behoefte aan en hoe maakt hij/zij dat duidelijk?		
			
U ziet terug in de beelden hoe uw kind reageert op uw stem en uw aanraking.
U ziet ook hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om
bij u te zijn.
De beelden worden voor u gekopieerd op een DVD. (Dit is gratis)			
			

Voor wie is video-interactiebegeleiding bedoeld?

U kunt gebruik maken van deze methode als:
• Uw kind veel huilt.
• Uw kind moeilijk slaapt of moeilijk eet.
• Uw kind ernstig of langdurig ziek is of blijvend letsel heeft opgelopen.
• U vragen hebt over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind.
• U opvoedkundige problemen hebt met uw kind.
• Uw kind niet zindelijk wordt zonder dat daar een lichamelijke of door de
ontwikkeling bepaalde oorzaak voor gevonden is.
Soms is het nodig dat er vaker gefilmd wordt. Hiervoor hoeft uw kind niet
altijd opgenomen te worden. Video-interactiebegeleiding kan gedaan worden
zonder ziekenhuisopname.

Ziekenhuisopname

Het kan een ingrijpende gebeurtenis zijn als uw kind in het ziekenhuis wordt
opgenomen. Zeker als dat voor langere tijd is. Plotseling is uw kind in handen
van de dokters en de verpleegkundigen, die beslissen wat er met uw kind
gebeurt. Video-interactiebegeleiding kan u helpen uw zelfvertrouwen te
behouden in het omgaan met uw kind.

Huilen

Wanneer uw kind veel huilt, kan het zijn dat de kinderarts u verwijst naar de
video-interactiebegeleider.
Bij het terugkijken van de beelden laat zij aan u zien op welke signalen uw
kind reageert en hoe het aandacht heeft voor de omgeving. Deze signalen zijn
vaak zo klein dat ze zonder stilstaand beeld niet te zien zijn. Het
contact wordt zichtbaar en u weet wat u kunt doen om uw kind te helpen.
Meestal is 1 keer filmen voldoende.

Moeilijk eten of slapen

Soms gebeurt het dat kinderen moeilijk eten of slapen. De kinderarts kan u
verwijzen naar de video-interactiebegeleider. De beelden laten zien wanneer
en hoe uw kind positief reageert op uw aanwijzingen. Samen met de
video-interactiebegeleider ziet u in beeld wat u kunt doen om uw kind te
helpen ontspannen tijdens de eet- en/of slaapsituatie.

Ziekte

Bij ernstig of langdurig zieke kinderen bent u als ouders ongerust en bezorgd
over de gezondheid van uw kind. Beelden van de momenten waarop
u kunt zien wat effect heeft bij uw kind, kunnen u helpen ontspannen te
blijven en uw kind gerust te stellen. Juist als uw kind u zo hard nodig heeft.
Ook is het voor ouders heel fijn om te zien dat bij hun zieke kind gezonde
verlangens aanwezig zijn. Binnen de video-interactiebegeleiding staat het
positieve en gezonde beeld van het kind voorop.

Handicap

Beelden kunnen ook ondersteuning geven wanneer u een kind hebt met een
handicap. De signalen die uw kind geeft om met u in contact te komen zijn
vaak vluchtig. De reactie van uw kind kan zo klein zijn dat dit alleen met het
uitvergroten ervan te zien is.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u op werkdagen
contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de Kinderafdeling.
Telefoonnummer: (0515) 48 80 17.
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