Kinderafdeling

Video interactie begeleiding op de
afdeling Neonatologie
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Video interactie begeleiding op de afdeling Neonatologie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als ouder(s) met uw baby in
het ziekenhuis terechtkomt. Het is dan belangrijk dat u door het personeel
ondersteund wordt. Dit kan o.a. door middel van video interactiebegeleiding.
Aandacht voor de lichaamstaal van uw baby en respect voor het contact met
uw baby is hierbij het uitgangspunt.

Lichaamstaal

Direct na de geboorte geven baby’s al met verschillende houdingen en
bewegingen aan wat ze wel en niet prettig vinden. Dit noemen we de
lichaamstaal van de baby. Ouder(s) reageren intuïtief en sterk op deze
signalen. De initiatieven van pasgeboren baby’s zijn nog vluchtig, maar met
video-opnamen worden deze momenten als het ware vergroot en wordt het
al in een vroeg stadium mogelijk de baby te begrijpen. Zo krijgt u informatie
over de ‘taal’ van uw baby.

Afdeling Neonatologie

Het kan zijn dat uw baby voor korte of langere tijd op de afdeling
Neonatologie moet liggen. Nauw contact tussen u en uw baby is ook dan
heel belangrijk. Vooral in de eerste periode na de geboorte. In het geval van
een te vroege geboorte is dit contact mogelijk nog belangrijker. Lichamelijk
contact is van grote waarde, hiervoor wordt vaak van de kangoeroemethode
(=buidelen) gebruik gemaakt. Daarnaast laat video-analyse de allerkleinste
contactsignalen zien die uw baby geeft.
Dit biedt u als ouder(s) de gelegenheid om ondanks de ziekenhuisperiode
een hechte band met uw baby op te bouwen. Dit maakt de overgang naar
huis gemakkelijker.

Video interactie begeleiding

De verpleegkundige of pedagogisch medewerker die daarvoor opgeleid is,
maakt een korte video-opname (± 5 minuten) van u en uw baby tijdens de
verzorging, het baden of het buidelen. Deze kijkt de opname later met u terug
en laat aan de hand van de beelden zien welke signalen uw baby maakt om
met u in contact te komen of te blijven.

Bij het terugkijken wordt gelet op:
• De inititatieven die het kind neemt.
• Hoe op de intitiatieven wordt gereageerd door u als ouder(s).
Bij het terugkijken van de beelden ziet u op welke wijze uw baby reageert
op uw stem, aanraking en welke behoefte hij/zij heeft aan geruststelling en
contact met u.

Voor wie is video interactie begeleiding bedoeld?

Video interactie begeleiding wordt u aangeboden als er sprake is van
contactonderbreking vanwege:
• Een bevalling via een keizerssnede.
• Een vroeggeboorte.
• Een zieke baby.
• Een traumatisch ervaren bevalling, nu of in het verleden.
• Langdurige opname.
De gefilmde beelden worden voor u gekopieerd op een DVD die u mee naar
huis krijgt.
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