Presentatie BiZ UMC Kwetsbare zwangeren
Entrea biedt hulp aan kinderen van 0-18 jaar, o.a. ambulante gezinsbegeleiding,
Pleegzorg, Begeleid Wonen en hulp aan jonge moeders.
Bij Entrea kwam in 2016 de vraag vanuit CWZ voor samenwerking met pop poli tbv
(aanstaande) moeders met psychische problemen uiteenlopende van onzekerheid of angst
tot bv depressie.
De vraag hier ging over het werken met beeldmateriaal om zo de interactie tussen ouder(s)
en (zeer) jonge kind inzichtelijk te maken.
Bij Entrea werken we al langere tijd met beelden in de vorm van Video Home Training en
Video Interactie Begeleiding rond gehechtheid vanuit landelijke organisatie AIT.
Hier is de samenwerking gestart met CWZ maar ook UMC Radboud, Sociale Wijkteams,
verloskundigen en huisartsen verwijzen zo nu en dan een client voor “Baby-in-zicht” en
ouder baby interventie.
Daarna is er een samenwerking ontstaan tussen de GGD en Indigo van Pro persona met
een gezamenlijke folder.
De inzet bij deze doelgroep; de kwetsbare zwangere of ouders van het (zeer) jonge kind is
vooral kijken naar de krachten van de ouder mbt contact met het kind, deze versterken en
uitvergroten.
Wanneer we tijdens het einde van de zwangerschap insteken is dit voornamelijk om contact
op te bouwen en de verwachtingen helder te hebben na de bevalling. We kunnen ook
meedenken wat voor aanstaande ouders nodig is de bevalling zo goed mogelijk tegemoet te
zien, hoe kan de partner bv ondersteunen.
Bij Baby-in-zicht starten we met het intake/kennismakingsgesprek. Hier sluit in de meeste
gevallen de gedragswetenschapper aan. Dit kan ook een warme overdracht zijn met bv
kraamverzorgende of behandelaar.
Daarna volgen 3x een opname van ongeveer 10 minuten en 3x een review (nagesprek).
De opnamen zijn momenten zoals bad -, eet- of spelmoment. Hier worden fragmenten uit
gehaald waar mbv micro analyse gekeken wordt naar de initiatieven van moeder en/of kind
en de wijze van sensitief en responsief reageren op het kind.
Dit wordt besproken met de ouder op een wijze waar de ouder zelf zoveel mogelijk
geactiveerd wordt te kijken naar het contact ofwel interactie.
Wat blijkt is dat het de ouder helpt te kijken naar beelden om zich sterker te kunnen voelen in
het ouderschap, en bovenal te genieten van het contact.
Na deze huisbezoeken wordt gekeken of het toereikend is of dat er meer of andere dingen
nodig zijn voor ouder en kind. Dan kan Entrea nog andere dingen bieden, bv een ambulant
gezinsbegeleiding traject of Video hometraining.
Het is fijn als de ouder een eigen behandelaar heeft voor de psychische problematiek, dan
kan er desgewenst een kort lijntje zijn voor overleg. Dit is echter niet noodzakelijk.
Soms heeft de ouder dat traject al afgesloten als Entrea in beeld komt.
We werken met verslaglegging en vragenlijsten en na afloop worden de beelden eigendom
van de ouder(s). Er zijn voor ouders geenkosten aan verbonden, er is wel een verwijs
indicatie nodig.
Voor meer info:
“Baby- in-zicht” Entrea 024 3780806 of Ingrid van Kruysbergen 06 26872757
Zie ook de folder “ouder-/ baby interventie” ism de GGD en Indigo

