Gehechtheid in beeld
Handleiding videointeractiebegeleiding voor
professionals in de adoptienazorg
Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met
ouders/verzorgers van essentieel belang en de basis voor een
gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders
sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind
zien en begrijpen en adequaat reageren. Dit is voor ouders
niet altijd even makkelijk, zeker niet voor adoptie- en
pleegouders waarvan het kind al een geschiedenis met
meerdere verlieservaringen en vaak ook verwaarlozing achter
de rug heeft. Bovendien is bij niet-biologisch ouderschap geen
sprake van een vanzelfsprekende band.
Video-interactiebegeleiding (VIB) helpt (adoptie/pleeg)ouders
vaardigheden te ontwikkelen om een veilige
gehechtheidsrelatie met hun kind op te bouwen.
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Havermans en Verheule beschrijven in deze handleiding met
veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek Videointeractiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie. Ze besteden
aandacht aan basiscommunicatie, de verschillende vormen
van gehechtheid, gehechtheidsrepresentaties en de
‘bouwstenen van hechting’. Ze vertalen theorie naar de
praktijk van alledag: hoe kun je gehechtheid op videobeelden
herkennen en wat kunnen adoptieouders doen om hun kind te
ondersteunen in zijn ontwikkeling en het achterstanden te
laten inhalen. Daarnaast komen belangrijke onderwerpen
zoals rouw, stress- en emotieregulatie, gedragsproblematiek
en traumaverwerking aan bod. Ook beschrijven zij de
combinatie van VIB met de ‘Sherborne Samenspel’
bewegingspedagogiek voor adoptiekinderen die voor het
opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie extra
lichaamsgerichte begeleiding nodig hebben.
Gehechtheid in beeld is zowel een opleidingsboek als een naslagwerk voor (videointeractie)begeleiders van adoptie- en pleeggezinnen en van groepsleiders in vervangende
gezinssituaties. De praktische beschrijving van gehechtheid, adoptiespeciﬁeke onderwerpen en de
methodiek ‘Sherborne Samenspel’ maakt het ook interessant voor professionals die niet met VIB
werken, zoals pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders en Sherborne
Samenspel bewegingspedagogen.
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Corinne Verheule en Anny Havermans zijn beiden orthopedagoog en werkzaam als videointeractiebegeleider en opleider VIB bij Stichting Adoptievoorzieningen. Zij schreven deze handleiding
in samenwerking met Bert Prinsen, senior medewerker Jeugdzorg & opvoedhulp bij het Nederlands
Jeugdinstituut.
Recensies
"In dit lijvige boek met veel foto’s lees je alles over het op gang brengen en ondersteunen
van de groei van de nieuwe, niet vanzelfsprekende gehechtheidsrelatie tussen
adoptieouder en -kind met Video Interactie Begeleiding (VIB). (...) In het boek worden drie
invalshoeken bij elkaar gebracht: die van de principes van basiscommunicatie uit de
videohometraining, die van de bouwstenen van hechting van Bakker-van Zeil en de Sherbornemethode. (...) Deze drie elementen samen worden in Gehechtheid in beeld op een gedegen en
zorgvuldige manier verweven tot een concrete aanpak."
- Mirte Loeﬀen in Sozio, 1, 2013
"Het is goed dat een methode die al lang in het veld gebruikt wordt nu als handleiding beschikbaar is."
- Uit Mobiel 6 (2013): Gehechtheid in beeld
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