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Sommige ziekenhuizen beschikken over een eigen AIT-erkende VIB-opleider. 
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1  Inleiding 
 
VIB binnen de ziekenhuizen wordt aangeboden aan ouders, wiens kind is opgenomen in het ziekenhuis 
ter ondersteuning van het contact. De scholing tot VIB bestaat uit 22 bijeenkomsten. Deze 22 
bijeenkomsten bestaan uit 20 scholingsbijeenkomsten, 1 tussenevaluatie en 1 certificering. De 
scholing kan individueel gevolgd worden of in kleine groepjes van maximaal 3 personen. De praktijk 
leert dat veel kandidaten het prettig vinden om met de collega’s mee te kijken. Iedere bijeenkomst 
wordt er aangesloten op de actuele leervragen van de kandidaat1, doordat gewerkt wordt aan de hand 
van videobeelden van de dagelijkse praktijk. Hoewel er gesproken wordt van een gemiddelde 
scholingsduur van één jaar, kan in de praktijk de scholing korter of langer duren, afhankelijk van 
factoren als moeilijkheidscategorie van de doelgroep, aanleg en/of ervaring van de kandidaat,  
beschikbaarheid van kinderen en ouders op de afdeling. Aan het einde van de scholing heeft iedere 
kandidaat alle stappen gezet en beschikt over de gewenste vaardigheden en competenties. Er is een 
handleiding beschikbaar voor deze scholing. Het uitgebreide scholingsprogramma kan via de AIT-
opleider2 opgevraagd worden. 

 
2 Wat is video-interactie begeleiding (VIB)? 
 
Soms hebben ouders, wiens kindje opgenomen is in het ziekenhuis, behalve de medische zorg, ook 
begeleiding nodig in het contact met hun kind. Ouders en kinderen stemmen zich meestal van nature 
af op elkaar in het contact. Deze onderlinge afstemming begint al in de zwangerschap, als de moeder 
de baby voelt bewegen en de baby de bewegingen en de stem van de moeder ervaart. Na de geboorte 
gaat de communicatie verder, veelal via de "lichaamstaal", zodat het contact tussen ouders en kind 
zich kan ontwikkelen. Meestal gebeurt dit spontaan, onbewust en vanzelf. Micro-analyse, d.w.z. beeld-
voor-beeld analyse op video laat zien, welke contactsignalen de baby heeft en hoe de ouders deze 
signalen ontvangen. De baby ontwikkelt zich aan de hand van de geslaagde contactmomenten. Wan-
neer er communicatie-onderbreking plaatsvindt (b.v. door couveuse-opname of overmatig huilen) 
worden deze baby's extra kwetsbaar. Video interactie-begeleiding helpt de natuurlijke communicatie 
tussen ouders en baby weer op gang te brengen en te herstellen. De video-interactiebegeleider filmt 
de ouders tijdens de verzorging en bespreekt deze video-opname later terug met de ouders. Hierbij 
wordt gelet op het contact, de omgang en de interactie tussen de ouders en het kind. 
VIB wordt ook ingezet als kinderen op de kinderafdeling worden opgenomen met psychosociale 
problemen zoals overmatig huilen, eet- en slaapproblemen of zindelijkheidsproblemen. Ook ouders 
van kinderen op de intensive care, ernstige (kanker) of chronische ziektes (astma, diabetes) worden 
met VIB begeleid.  
 

3 Welke professionals kunnen de scholing volgen? 
 
Alle kinderverpleegkundigen, medisch pedagogische hulpverleners, medisch maatschappelijk werkers, 
fysiotherapeuten en sociaal psychiatrische verpleegkundigen, werkzaam in de ziekenhuizen op de 
afdelingen Geboortezorg, kinderafdelingen, poliklinieken, de PAAZ-afdelingen of revalidatie-afdeling,  
kunnen de scholing volgen.  

 

 
1 Kandidaat is degene die de scholing krijgt. 
2 AIT-opleider is degene die de scholing geeft. 
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4 Doelstellingen 
 
Het doel van VIB is het contact tussen de ouders en het kind te ondersteunen en/of te herstellen. Dit 
gebeurt doordat de ouders aan de hand van videobeelden sensitiever worden voor de signalen van 
het kind. Daardoor kunnen de ouders het kind beter begrijpen. Doordat de ouders beter begrijpen van 
het kind bedoelt, kunnen ze adequater reageren en krijgen ze meer en betere 
opvoedingsvaardigheden. Dit heeft direct een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind. De professional leert: 

▪ Signaleren van afstemmingsproblemen. 
 De weg naar de kinderarts wordt door veel ouders gevonden, ook wanneer er geen 
 lichamelijke oorzaak aan te wijzen valt voor de klachten. Veel kinderen worden opgenomen 
 op de afdeling op sociale indicatie. Dit zijn de kinderen waarbij sprake is van af-
 stemmingsproblemen tussen de ouders en het kind. Medewerkers op de afdeling zitten 
 met de vraag hoe deze ouders zo te helpen, dat ze zo snel mogelijk weer naar huis kunnen met 
 voldoende perspectief op herstel. VIB geeft de mogelijkheid vroegtijdig 
 afstemmingsproblemen te signaleren en eventueel in een vroeg stadium doorverwijzen. 

▪ Continuïteit van zorg. 
Een ziekenhuisopname van een kind is vaak zeer ingrijpend. Niet alleen voor het kind zelf, maar 
ook voor de ouders. Zeker in het geval van acute crisissituaties (zoals huilbaby's, 
vroeggeboorten en sectio's en couveuse-opnamen). Ouders raken van slag en het spoor bijster 
in de omgang met het kind. Ze vragen om ondersteuning, meestal aan degene met wie ze de 
zorg op dat moment delen. Vaak zal dat verpleegkundige en/of de pedagogisch medewerkster 
zijn. Met VIB kan men de informatie aanreiken die gemist wordt. 

▪ Kwaliteitszorg  
Ouders, wiens kind in de couveuse ligt, worden geactiveerd om zelf voor het kindje te zorgen 
en begeleid in het contact, hetgeen het zelfvertrouwen stimuleert. Ook de begeleiding van 
ouders van een ernstig (al dan niet met blijvend letsel) ziek kind of een terminaal patiëntje 
vraagt veel deskundigheid van de verpleegkundigen. VIB helpt de verpleegkundigen bij de 
ondersteuning van deze ouders in het verwerkingsproces. Daarnaast geeft VIB de mogelijkheid 
om in crisissituaties de ouders te helpen in het verwerken van de spanning en de zieken-
huisopname. 

 

5 Uitgangspunten 
 
Bij VIB-Ziekenhuizen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Er is een fundamentele betrokkenheid tussen ouders en kinderen. 
2. Elk kind heeft vanaf de geboorte initiatieven om zich te ontwikkelen. 
3. Elk kind heeft behoefte aan aandacht en contact. 
4. Ouders zijn intuïtief en actief om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. 
5. Iedere ouder wil graag een goed contact met zijn kind en ieder kind wil graag een goed contact 

met zijn ouders. 
Naast deze uitgangspunten is er aan aantal kerngedachten waar VIB vanuit gaat: 

▪ Een ‘gezonde’ interactie tussen de gezinsleden geeft meer kansen op een gezonde 
ontwikkeling van kinderen. 

▪ Zowel prettige als onprettige interactie kenmerken zich door een vast patroon waarin een 
aantal elementen zich steeds opnieuw herhaalt. 



 
____________________________________________________________________________ 

 

©AIT, 2022                                        Beknopte informatie                                                                                                          
                       Scholing VIB-Ziekenhuizen  
 
 
 

5 5 

▪ Het is gemakkelijker om tot gezonde interactie te komen als men op de hoogte is van de 
kenmerkende elementen van een goedlopende interactie. 

▪ Het bekrachtigen van positieve handelingen en gedragingen is effectiever dan het bestraffen 
van ongewenste handelingen en gedragingen.  

 

6 Werkwijze 
 
De scholing bestaat uit bijeenkomsten, waarbij video-opnamen worden besproken. Datgene wat de 
ouders aangeven als hulpvraag is altijd het vertrekpunt van de begeleiding. De VIB-er maakt een korte 
video-opname (circa 10 minuten) van een dagelijks moment, waarbij interactie plaatsvindt, zoals het 
badje of het verschonen van een baby, het eten of het spelen van een spelletje. Zo snel mogelijk na de 
video-opname laat de VIB-er de opname (of een selectie ervan) terugzien aan de ouders. Bij het 
terugkijken ligt het accent op de geslaagde interacties en de VIB-er geeft aan de hand van deze beelden 
informatie over het belang van deze goedlopende interacties voor de ontwikkeling van het kind en de 
ouders kunnen zien waar hun krachten liggen. 
In de scholing staan de videobeelden centraal die de kandidaat maakt tijdens minimaal 10 
begeleidingstrajecten. Daarnaast worden er opnames gemaakt van het terug bespreken van de video-
opnames met de ouders. Gedurende de scholing nemen de kandidaten vooraf opgegeven literatuur 
door die tijdens de scholingsbijeenkomsten besproken wordt. De opleider maakt tijdens iedere 
bijeenkomst verbinding tussen literatuur en praktijk. Het betreft hoofdstukken uit de handleiding 
‘Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg’. Naarmate de scholing vordert, gaan 
de kandidaten in toenemende mate zelfstandig werken. Elke kandidaat maakt vaste (meestal om de 
twee weken) afspraken met de AIT-opleider voor de scholingsbijeenkomsten.  
 

7 Scholingsvoorwaarden 

 
Pas als het ziekenhuis aan de volgende randvoorwaarden voldoet, heeft de scholing tot VIB-er een 
goede kans van slagen, evenals de implementatie van de methodiek op de afdeling (indicatiestelling, 
diagnostiek, afstemming ten opzichte van andere werksectoren, trajectbegeleiding, selectiecriteria 
van de medewerkers, follow-up, etc). De scholing wordt aangeboden vanuit de stichting AIT via 
diverse steunpunten. Deze randvoorwaarden zijn:  

▪ Het ziekenhuis stelt voldoende capaciteit (uren en apparatuur) ter beschikking. 
▪ Het ziekenhuis implementeert VIB als werkzame methodiek binnen de eigen organisatie door 

zich aan te sluiten bij AIT, nadat de medewerkers gecertificeerd zijn. 
▪ Het ziekenhuis laat de VIB-ers deelnemen aan de bij- en nascholingen ten behoeve van de 

kwaliteitsborging in de vorm van een AIT-registratie. 
 
Indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt, zal dit een succesvol resultaat bevorderen: 

▪ De kandidaat heeft zich beschikbaar gesteld om geschoold te willen worden. 
▪ De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring. 
▪ Een dienstverband van minimaal 50% wordt aanbevolen. 
▪ De kandidaat voldoet aan bepaalde criteria met betrekking tot zorgverlening en de natuurlijke 

communicatieaanleg om de basiscommunicatieprincipes te (leren) gebruiken.  
▪ De kandidaat heeft motivatie om te willen helpen. 
▪ Een gezinsgerichte attitude. 
▪ Een praktische instelling ten opzichte van hulpvragen e.d. 
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▪ De kandidaat dient tijdens de scholing per week met voldoende uren vrijgesteld te worden om 
bezig te kunnen zijn met VIB-activiteiten. Daaronder vallen: de contacten met de ouders 
(video-opnamen en terugkijkgesprekken), het voorbereiden van de scholingsbijeenkomsten, 
participeren aan de regionale Werk Ontwikkeling Kringen (WOK’s) en studietijd om de scholing 
met positief resultaat te kunnen afronden. 

▪ De kandidaat kan beschikken over een technische apparatuur van goede kwaliteit. 
▪ De kandidaat kan over voldoende opslagmateriaal (sd-kaarten, externe harde schijven e.d.) 

beschikken; per ouder minstens één SD-kaartje met voldoende GB’s of voldoende ruimte in de 
‘cloud’.  

▪ De kandidaat heeft de bereidheid en mogelijkheid om (in beperkte mate) op flexibele tijden te 
werken. 

▪ Het is wenselijk dat er voorafgaand aan de scholing een screening plaatsvindt. Aan de hand 
hiervan wordt door een AIT-opleider een advies opgesteld ten aanzien van de geschiktheid van 
de kandidaat voor VIB. Inhoud en procedure staan beschreven in het document ‘Screening van 
kandidaten voor AIT-scholingen’. Dit document is beschikbaar achter de inlog voor opleiders. 

▪ De kandidaat heeft de beschikking over apparatuur om ook het terugkijkgesprek met de 
ouders op te kunnen nemen. 

▪ De ziekenhuis waar de kandidaat werkzaam is, heeft een protocol m.b.t. videogebruik en 
privacy. 

 

8 Privacy en bewakingsfunctie videomateriaal 
 
De gemaakte video-opnamen zijn het bezit van de ouders. Zij nemen het videomateriaal mee naar huis 
en de eventuele originelen worden vernietigd. Mochten er opnamen nodig zijn voor voorlichting of 
documentaires, dan wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders en het materiaal bij hen 
opgevraagd. Voor meer informatie over privacy, klik hier. 
 

9 Onderzoek 
 
In het AMC/Emmakinderziekenhuis toont een onderzoek (Kat,2002) vanuit de VU in Amsterdam aan 
dat VIB effectief is in het begeleiden van ouders. De ouders hadden meer plezierige interacties met 
het kind na de ondersteuning met VIB. Het betrof hier bijvoorbeeld kinderen die langdurig opgenomen 
waren in het AMC en kinderen die vanwege de ziekenhuisopname in een stresssituatie verzeild waren 
geraakt. Een ander onderzoek (Antonis, 2003) vanuit de Universiteit van Maastricht toont aan dat de 
ouders van baby’s die overmatig huilen na begeleiding met VIB aangeven het huilen veel minder 
ernstig te vinden in vergelijking met ouders van overmatig huilende zuigelingen die regulier begeleid 
werden. Ook voelden deze ouders meer contact met de baby en waren ze meer tevreden over de 
begeleiding die ze kregen. Na 1½ jaar bleek dit verschil nog steeds aanwezig te zijn en gingen de met 
VIB-begeleide ouders minder naar de huisarts of de kinderarts. 
Een RCT (Tooten et al, 2014) toonde aan dat VIB aantoonbare positieve effecten heeft op de hechting 
tussen premature kinderen en hun ouders. Ook moeders met een stressvolle of traumatische 
zwangerschap en/of bevalling waren, na met VIB begeleid te zijn, beter in staat zich te hechten aan 
hun baby en waren beter in staat het trauma te verwerken. 
 
10 Kosten 

Voor meer informatie over de kosten, klik hier.  

https://www.aitnl.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Vertrouwelijkheid-en-privacy.pdf
https://www.aitnl.org/tarieven-scholingen-vib-2/
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11 Studiebelasting  

Individuele bijeenkomst  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 1 uur 20  uur 

Tussenevaluatie  1  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                1  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 109  uur 

 
Een groepje van 2 personen  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 1½ uur 30  uur 

Tussenevaluatie  1½  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                1½  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 120  uur 
 
Een groepje van 3 personen  

Bijeenkomsten Tijdsinvestering 

20 bijeenkomsten van 2 uur 40  uur 

Tussenevaluatie  2  uur 

Deelname Werk Ontwikkeling Kringen 2 keer 5  uur 

Certificering                2  uur 

Zelfstudie  

Literatuurstudie 29 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng  40 uur 

Voorbereiding en oefenen m.b.t. vaardigheden beeldinbreng WOK 3 uur 

Schrijven van reflectieverslagen 10 uur               

Totaal 131  uur 

 
In deze overzichten zijn niet meegenomen:  

▪ Tijd voor het kennismakingsgesprek (eenmalig per te begeleiden ouders).  
▪ Tijd voor het interne overleg m.b.t. implementatie van de methodiek. 
▪ Voorbereidingstijd voor het analyseren van de video-opname voor het terugkijken. 
▪ Tijd voor het bespreken van de video-opnamen met de ouders. 


