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Veel pleegkinderen hebben een moeilijke, vaak traumatische 

voorgeschiedenis. De gevolgen daarvan kunnen nog lange  

tijd merkbaar zijn. Wat voor jou vanzelfsprekend lijkt in  

het contact met kinderen, wordt door getraumatiseerde  

kinderen vaak heel anders ervaren. Het omgaan met deze  

gevolgen vraagt speciale deskundigheid van opvoeders.  

Je kunt hierbij extra ondersteuning krijgen met Video 

Interactie Begeleiding (VIB).

Hechtingsproblemen
Getraumatiseerde kinderen zijn diep van binnen vaak bang om anderen te 

vertrouwen. Dat kunnen zij op verschillende manieren laten zien. Sommigen 

zijn veel te vrijpostig naar voor hen vreemde mensen. Anderen klampen zich 

angstvallig vast aan hun opvoeders. Een kind met hechtingsproblemen uit dit 

op verschillende manieren. Kinderen houden voortdurend alles in de gaten, 

staan geen troost toe bij pijn of verdriet, wisselen snel van stemming, kunnen 

zich moeilijk concentreren, of zijn vaak in conflicten verwikkeld. 

Ontwikkelen van basisvertrouwen
Opvoeders kunnen deze kinderen helpen om basisvertrouwen (veilige  

hechting) te ontwikkelen of deze te versterken. Dat is de basis voor  

ontwikkelingen op andere gebieden, zoals de manier waarop een kind met 

andere kinderen omgaat, voor schoolprestaties of de gewetensontwikkeling. 

VIB is een bekende methode waarmee in korte tijd verbetering kan worden 

bereikt bij hechtingsproblemen. Als deze hulp niet voldoende is, zal de 

VIB-begeleider in overleg doorverwijzen naar passende hulp.

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)? 
Met een video-opname kun je ontdekken wat jouw pleegkind nodig 

heeft en hoe je daar als opvoeder op kunt aansluiten. Samen met  

een medewerker van Jeugdformaat kijk je naar wat jouw sterke  

kanten zijn om die te gebruiken bij de hulp aan het kind. Je krijgt hier-

bij gerichte adviezen. De video-opname geeft ook inzicht in hoeveel  

invloed jij als opvoeder (soms ongemerkt) hebt op het gedrag van 

jouw pleegkind en hoe je dit op een positieve manier kunt inzetten.

Werkwijze
VIB start met een voorlichtingsgesprek. Vervolgens is er wekelijks een  

afspraak. De ene week maakt de VIB-er een video-opname van vijf tot tien 

minuten, bijvoorbeeld onder het eten of tijdens een spelletje. De andere 

week worden de opnames besproken. Later is er meer tijd tussen de  

afspraken. Meestal is het voldoende om vijf tot zeven keer een opname te 

maken en te bespreken. De VIB wordt gestart en afgerond in gesprekken 

waarbij ook jouw vaste (pleegzorg)begeleider aanwezig is.

Wanneer VIB? 
VIB kan meteen worden ingezet als jouw pleegkind bij je komt wonen.  

Het kan een goede hechting bevorderen. Als het pleegkind al wat langer in 

jouw gezin is, kan VIB het contact tussen jou en jouw pleegkind bevorderen. 

Ook kan het de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je zult merken dat je  

in korte tijd extra vaardigheden opdoet en beter kunt omgaan met de  

problemen van jouw pleegkind.

Wat gebeurt er met de video-opnames?
Na afronding van VIB ontvang je de video-opnames. De opnames worden 

niet bewaard door Jeugdformaat. De opnames worden uiteraard nooit voor 

andere doelen gebruikt zonder jouw toestemming.


