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Video Interactie Begeleiding (VIB)
tijdens het eerste uur postpartum
Introductie
Het eerste belangrijke huid op huid contact na de geboorte (het ‘golden
hour’) wordt verstoord door opname op de NICU.
Tijdens het eerste uur worden een paar minuten van de eerste
contactinitiatieven gefilmd. De beelden worden teruggekeken met de
ouders en door het stilzetten van de beelden worden deze contact
momenten uitvergroot. Door bewustwording van het contact wat de baby
zoekt, kunnen ouders hun baby beter leren kennen en begrijpen.

VIB =

Aanpak implementatie

Randvoorwaarden

De best mogelijke start geven aan baby’s en ouders:

Doel: Binnen zes maanden een pilot Video

• Enthousiaste VIB-ers (i.o.)

- Versterken band tussen ouder en kind

Interactie Begeleiding in GeboorteHuis

• Werkgroep

- Vergroten zelfvertrouwen van ouders Inzicht in

Leiden, waarbij gefilmd wordt tijdens het

• ICT hulpmiddelen als camera,

(gezonde) contactinitiatieven, ook bij het zieke kind
- Ouders sterken in ouderrol
- Tweede kans om eerste contact te herbeleven
- Tegenhanger voor zorgen, angst en stress die NICU
opname met zich meebrengt.

Knelpunten (te verwachten)
• Facilitering VIB-ers tijdens werktijd
• Scholing VIB-ers

laptop/software

eerste huid op huid contact na de bevalling,
bij een baby die wordt opgenomen op de

• Richtlijn/werkwijze

NICU.

• EenPuntsLes gebruik camera/filmen

Het implementatieplan volgt de zeven

• Patiënten folder en
toestemmingsformulier

stappen van Grol en Wensing.
Voor de strategie

• Heldere communicatie en introductie

is het COM-B

• Tijdsinvestering en scholing VIB-ers

model gebruikt:

• Positieve attitude team

• Verpleegkundigen vragen/informeren de ouders en
maken de beelden: dit kost tijd

• Vieren van feestjes
• Tussentijdse proces en effect evaluatie

• Weerstand: onzin, werkdruk

Bevorderende factoren
• VIB is opgenomen in jaarplan GeboorteHuis
• Wetenschappelijke onderbouwing VIB
• VIB verkoopt zichzelf:
beelden zeggen meer dan woorden
• LUMC heeft eigen opleider en opleider i.o.

Onderzoek/evaluatie/resultaten
Inleiding: Het is onbekend hoe VIB bijdraagt aan de ervaringen van ouders van wie hun kind wordt opgenomen op de NICU, met VIB tijdens het eerste uur
na de bevalling. Kwalitatief onderzoek naar VIB geeft diepgaande informatie, zodat kan worden ingegaan op de percepties, de emoties, de wensen en
behoeften van ouders. De ervaringen van de ouders kunnen helpen om de procedures rondom VIG te verbeteren.
Vraagstelling Deze studie onderzoekt de ervaringen van de ouders met VIB tijdens het eerste uur postpartum, van wie de baby is opgenomen op de NICU.
Methode Single center, algemeen kwalitatief exploratief design.
Populatie: Ouders van wie de baby wordt opgenomen en hebben meegedaan aan VIB tijdens het eerste uur postpartum.
Parameter en data-collectie Thematische beschrijving van de ervaringen van de ouders. Dataverzameling door semigestructureerde interviews.
Analyse De data wordt geanalyseerd door middel van thematische analyse.
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