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Bij twee vroegbehandelingen gericht op het verbeteren van de arm-handfunctie bij baby’s en 

peuters met (een verhoogd risico op) het ontwikkelen van unilaterale Cerebrale Parese 

(uCP) en binnen het GOFIT (growth oral feeding intervention team) van de Sint 

Maartenskliniek, wordt intensief gebruik gemaakt van de Video Vraag Box (VVB). De VVB is 

een website waarmee in een beveiligde omgeving op een laagdrempelige manier video’s en 

feedback of vragen uitgewisseld kunnen worden tussen ouders en behandelaars. 

De vroege interventies gericht op het verbeteren van de arm- en handfuncties bij uCP zijn 

vormgegevens als intensieve thuisinterventies. Hierbij wordt de Video Vraag Box door 

ouders gebruikt om video’s van de behandeling in de thuissituatie te delen met de therapeut 

in het revalidatiecentrum. Op die manier kan de therapeut meekijken met de behandeling, 

feedback geven naar aanleiding van analyse van de video’s en ingaan op vragen van 

ouders. 

Bij GOFIT worden ouders en verzorgers door middel van de VVB geïnformeerd over de 

intensieve eetbehandeling en kunnen ouders worden gecoacht tijdens de eetsituatie thuis. 

De intensieve behandelfase van 4 weken, uitgevoerd door de logopedist en de 

orthopedagoog wordt met succes vormgegeven door de volgende ingrediënten: taakgericht; 

hands on; transdisciplinair; ouderinstructie en -informatie; op maat; vertrouwen en 

voorspelbaar. Naast dat het kind nieuwe (senso)motorische vaardigheden leert als 

bijvoorbeeld kauwen, wordt negatief ongewenst gedrag als weigeren van eten, binnen het 

kindsysteem veranderd door positief gewenst gedrag. Na 4 weken vindt er een periode van 8 

weken plaats van coaching op afstand waarbij video's van de eetsituatie thuis 

geëvalueerd worden middels chat en middels telefonische gesprekken. Ouders ervaren de 

videocoaching ook als een steuntje in de rug omdat zij hun eigen gedrag tijdens het 

eetmoment dienen te analyseren en dienen aan te passen waar nodig. 

Tijdens deze workshop wordt de toepassing van de Video Vraag Box bij deze verschillende 

interventies toegelicht en geïllustreerd met diverse videobeelden.  
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