Pleegzorg in beeld
Handleiding videointeractiebegeleiding voor
professionals in de pleegzorg
Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name
gericht op de ondersteuning en stimulering van het
hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na
plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf,
maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang
tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft
de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele
(voor)beelden uit de praktijk.
Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders
en 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 daar adequaat op reageren. Dit is voor
pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor
de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en
meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen
klinken door in de beleving en het gedrag van het kind. Door
samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie
thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders
de (speciﬁeke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind
beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om
responsiever en dus adequater te reageren.
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De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende
pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg
en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als
gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.
De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine
Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch
(Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).
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