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Met videobeelden kijken naar de ontwikkeling van hechting en hoe je  
als (pleeg)ouder aan kunt sluiten bij je (pleeg)kind 



VIB-G
VIB-G staat voor Video Interactie Begeleiding Gehechtheid. Deze vorm van 
begeleiding zetten wij onder andere in binnen ambulante gezinsbehandeling en bij 
pleeggezinplaatsingen binnen entrea lindenhout.

Waarom VIB-G?

VIB staat voor Video Interactie Begeleiding. De G voor gehechtheid. Het doel van VIB-G is 
om de ontwikkeling van hechting van het (pleeg)kind in beeld te brengen en te kijken waar 
(pleeg)kind en (pleeg)ouder op elkaar aansluiten, zodat het kind zich veilig en vertrouwd 
kan voelen en verder kan ontwikkelen in zijn woonomgeving.

De Video Interactie-begeleider werkt met video-opnamen. Door samen te kijken naar 
de videobeelden kun je zien hoe het kind zich openstelt voor de (pleeg)ouder en wat het 
nodig heeft om zich gezien en gehoord te voelen. Maar ook wat er nodig is, zodat het kind 
zich hier verder kan gaan ontwikkelen. Dat zit vaak in kleine signalen en afstemming.

Wanneer je een pleegkind in je gezinsleven opneemt, moet een ieder aan elkaar wennen. 
Dit proces heeft tijd nodig. Het is van belang het tempo van het kind te volgen. Inzet van 
VIB-G kan helpen om goed af te stemmen op het pleegkind, zodat het kind zich thuis kan 
voelen en kan ontwikkelen. Wanneer pleegouder(s) en kind een goede afstemming hebben 
met elkaar, verloopt het contact meer vanuit een natuurlijke basisveiligheid.

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat door inzet van VIB-G het risico op een 
vroegtijdige breakdown (het afbreken van de pleeggezinplaatsing) verkleind kan worden.

Hoe werkt VIB-G?
De Video Interactie-begeleider maakt eerst kennis met het (pleeg)gezin. Samen met de 
(pleeg)ouders wordt een vragenlijst ingevuld, waar de Video Interactie-begeleider gebruik 
van maakt. Net voor het einde  van het traject zal dit herhaald worden. De bevindingen en 
aanbevelingen worden in een verslag samengevat. 

Praktisch bestaat het traject uit ongeveer 3 momenten waarop dagelijkse situaties gefilmd 
worden. Een filmopname zal gemiddeld 10 minuten per keer zijn.



• Het doel van VIB-G is om de ontwikkeling van de hechting van het 
kind in beeld te brengen en te kijken waar (pleeg)kind en (pleeg)ouders 
op elkaar aansluiten. 

• Aangetoond is dat met VIB-G het risico op een vroegtijdige breakdown 
(het afbreken van de pleeggezinplaatsing) in het gezin verkleind kan worden.

• VIB-G wordt ook ingezet wanneer een kind al langere tijd in een 
pleeggezin woont of wanneer een kind weer thuis gaat wonen.

Samen met het (pleeg)gezin wordt bepaald wat gefilmd wordt en hoeveel tijd er tussen  
de film opnamen zal zitten. Onder andere afhankelijk van wat past bij de belastbaarheid 
van het gezin.

De opnamen worden in een ‘review’ besproken met de (pleeg)ouder en eventueel sluit de 
jeugdzorgwerker pleegzorg aan. Soms soms zal ook het (pleeg)kind bij de review aanwezig zijn.

Het is van belang snel te starten, nadat het (pleeg)kind in het (pleeg)gezin komt. Dit kan 
al na 3 weken zijn, maar gestreefd wordt binnen 10 weken, zodat bepaalde patronen in 
contact nog niet zo vastgezet zijn.

Een aantal weken na de laatste afspraak vindt een follow-up plaats, waarbij de Video 
Interactie-begeleider nog een keer contact opneemt om te horen of het wenselijk is om 
nog een filmopname te maken. En er is aandacht voor eventuele vragen.

Ook bij thuisplaatsing, bezoekregeling of gezinshuisplaatsing
VIB-G wordt ook ingezet wanneer het kind al langere tijd in een pleeggezin woont en 
daar vragen zijn rondom hechting, of bij bezoekregelingen, terug naar huis plaatsingen, 
gezinshuisplaatsing, crisispleegzorg of in de ambulante gezinsbehandeling.

In crisispleeggezinnen of binnen ambulante gezinsbehandelingstrajecten kan op aanvraag 
ook VIB-G ingezet worden om gehechtheid in beeld te brengen. 

Bij bezoekregelingen kunnen er filmopnamen gemaakt worden om samen met de ouder(s) 
te kijken waar afstemming in contact tussen ouder en kind plaatsvind. Dit draagt bij aan 
een zo prettig mogelijk bezoekmoment tussen ouder en kind. 

Wanneer een kind weer thuis gaat wonen, draagt de VIB-G bij in een zo goed mogelijke 
aansluiting van de ouder(s) bij het kind. Wat helpt het kind dat het zich weer thuis kan 
voelen. Wat heeft de ouder hierin nodig?

De filmopnamen worden nabesproken met de ouder(s), indien van toepassing samen met 
de jeugdzorgwerker ambulant.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over VIB-G en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons Entreeteam en  
uw jeugdzorgwerker pleegzorg. 

Met een aparte gemeentelijke beschikking zijn en er aan VIB-G geen kosten verbonden.


