
Video
hometraining

De band tussen ouders en kinderen is heel bijzonder. Toch zijn er in elk 

gezin wel eens momenten dat het niet zo lekker loopt. Video-hometraining 

kan helpen voorkomen dat kleine problemen groter worden.
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Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding
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Video-hometraining (VHT) laat 

zien hoe het contact tussen jou en 

je kind(eren) verloopt. VHT gaat 

uit van wat goed gaat en kan hier-

mee zorgen voor meer positiviteit 

in het contact met je kind(eren). 

Voor wie is VHT geschikt?

• Als genieten van je kind door  

zorgen wordt overschaduwd,  

bijvoorbeeld als je baby veel huilt  

of niet wil slapen.

• Wanneer het contact met je kind 

niet verloopt zoals je zou wensen.

• Als je niet goed weet hoe je met  

je kind kunt omgaan.

• Als je merkt dat je baby of peuter 

niet goed “in zijn vel zit”.

• Als je het gevoel hebt dat je kind 

niet naar je luistert.

Hoe werkt VHT?

Een speciaal opgeleide jeugd- 

verpleegkundige komt bij je thuis om 

korte opnames van 5-10 minuten te 

maken van alledaagse gezins- 

situaties. Tijdens een vervolg-

afspraak bekijken en bespreken jullie 

de beelden. Ze laat zien wanneer het 

contact tussen jou en je kind prettig 

verloopt en wat je kunt doen om het 

nog beter te laten verlopen. Zo leer 

je deze goede momenten zelf te 

herkennen en kun je aan de slag 

met de gegeven adviezen. 

Hoe lang duurt de begeleiding van 

de jeugdverpleegkundige?

Onze jeugdverpleegkundige maakt een 

afspraak voor een bezoek bij je thuis. 

Tijdens dit huisbezoek maakt ze de 

eerste van maximaal drie opnames. 

Vervolgens maakt ze na een opname 

een afspraak om de beelden samen 

te bekijken. Aan het einde van 

de begeleiding maakt de jeugd-

verpleegkundige een afspraak voor 

een telefonisch contact om te horen 

of het probleem is opgelost. Is dit niet 

het geval, dan kunnen jullie samen 

naar een andere oplossing zoeken.

Kosten

Video-hometraining is gratis.

Hoe kan ik me aanmelden?

Heb je belangstelling voor videohometraining of heb je hier vragen over? 

Meld dit dan op het consultatiebureau. Zij kunnen VHT voor je aanvragen.


