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Instructie terugkerende modules VoorZorg in VoorZorg 2:  nog in ontwikkeling.

In VoorZorg wordt gewerkt met de volgende terugkerende modules:

-VHT VoorZorg: een methode ter bevordering van hechting door middel van specifiek video
home training
- Aanvullingen VHT in VoorZorg 2:
Er moet aandacht zijn voor het filmen van 2 of meerdere kinderen.
Suggestie: een VHT met alle kinderen om tafel (als dit voorkomt), kan vanaf dat de baby mee
aan tafel zit

VoorZorg 2 gezinnen vallen bij AIT onder de categorie ‘VHT-complexe problematiek’.
De criteria zijn:
*          complexe problemen in het gezin (ouder -en/of kind problematiek)
*          kinderen in de leeftijdscategorie 0 – 12 jaar
*          langdurige, intensieve hulp
*          meer dan 3 keer een video-opname
AIT gaat nadenken hoe dit ingepast kan worden in de opleidingsstructuur en het
kwaliteitsborgingssysteem.

- Sociale Vaardigheden: een serie individuele sociale vaardigheidstrainingen, op maat
gemaakt, welke de VoorZorgverpleegkundige met de cliënt kan oefenen:
- Aanvullingen Sociale Vaardigheden:

- Omgang met gezinsvoogdij, Veilig Thuis
- omgang met pleeggezinnen
- omgang met opvoedproblemen en adviseurs
- hoe om te gaan met niet thuiswonende kinderen en de baby wel: bespreken
- wat is nu anders en hoe voelt dat?

- Opstapje VoorZorg: een spel- en ontwikkelings leerboek met concrete voorbeelden om het
samen spelletjes doen, het praten over wat je doet en het mentaliseren actief te kunnen
uitvoeren
Aanvullingen Opstapje VoorZorg:

- Handreiking hoe dit te gebruiken voor de eerdere kinderen
- Opstapje al voor de geboorte bruikbaar voor eerdere kinderen..benutten
- vergelijking eerdere kinderen en dit kind (reflectiebladen?)
- Is er ook materiaal voor oudere kinderen (>2 jaar)?
- Hoe speel je samen, hoe stimuleer je dat
-

- Reflectiebladen: een serie werkbladen bestaande uit vooruitkijk-bladen en terugkijk bladen
per leeftijdsfase om de cliënte bij het vooruitkijken te informeren wat er gaat komen in de
ontwikkeling van haar kind en hier op de anticiperen, terwijl bij het terugkijken de cliënt en
de VoorZorgverpleegkundige gericht terugkijken op de afgelopen periode en de ontwikkeling
van haar kind.
- Aanvullingen reflectiebladen:

Uitbreiding of nieuwe bladen om te mentaliseren;
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- Verplaats je in je oudste kind, hoe zou zij het vinden dat de baby bij je woont
en zij niet, wat kan jij hier in doen om te verbinden?

- Leef je in in de oudere kinderen, en bespreek hun leefwereld en beleving

- Vooral bij  het vooruit kijken van belang wat de cliënt al weet of heeft ervaren, en
hoe ze er de vorige keer mee om is gegaan.

- Het is fijn als oudere kinderen van moeder een bevestiging krijgen dat het
okee is om elders op te groeien….als er geen perspectief meer is om terug te
komen..
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