Korte informatie over het babymodell "FASD"
Volgens experts komt elk jaar 1% van alle pasgeboren baby’s in Duitsland met
beschadigingen ter wereld omdat de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft
gedronken. Dit zijn de bekende gevallen, vermodelijk zijn het er veel meer. Maar alcohol
beschadigt ook het sperma van de man. Artsen noemen de zware prenatale schade door
alcohol ’Fetal Alcohol-Spectrum Disorder’ (FASD).
Onder FAS = Fetaal Alcoholsyndroom verstaat men in de diagnostiek het volledige
beeld van beschadiging door alcohol in de zwangerschap met de typische uiterlijke
karacteristieken.
Louise Carleton, adviseur voor de FASD-problematiek van een gezondheidscenter in de VS
hat 1997 het idee om een model van een door alcohol beschadigde baby te ontwikkelen.
Zij wilde jonge mensen laten zien welke gevolgen het drinken van alcohol tijdens de
zwangerschap kan hebben en de verschillen met een gezonde baby aantonen. Met behulp
van foto’s van FAS-kinderen werd een model gemaakt dat alle fysieke
kenmerken van een door alcohol zwaar beschadige baby laat zien:



Laag gewicht en achtergebleven groei



Klein hoofd



Vlak gezicht



Laag zittende oren



Vlak of ontbrekend philtrum (sleufje tussen neus
en bovenlip)



Smalle kaak



Misvorming van de vingers



Vlakke rug

Nog indrukwekkender wordt het verschil als men dit model vergelijkt met een gezonde
baby.
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Het babymodel "FASD" is geen simulator. Het kan niet huilen en heeft geen verzorging
nodig maar dient enkel ter demonstratie bij lessen en cursussen.
Bij de door medici en Realityworks ontwikkelde
babymodell "FASD" hoort een handboek op cd.
Het biedt u informatie en een modulair
curriculum

voor

lessen

en

werken

met

groepen. Het curriculum bestaat uit tien
leereenheden met aanbevelingen voor het
gebruik

in

de

verschillende
leeftijdsgroepen
op school. Elke module is ingedeeld in doelstelling, materialen,
werkwijze en onderwijsvorm/groep. U krijgt de volledige
theoretische materialen, werkbladen, opdrachten voor de
deelnemers en achtergrondinformatie voor de docent als ook
een katalogus met vragen en antwoorden voor mogelijke
tests.
Het FASD-programma van babybedenkzeit® GbR met het preventiemodel "FASD" en
handboek biedt het complete voorlichtings materiaal. Het stelt u in staat om cursussen ter
preventie voor jongeren en volwassenen te geven. Het programma was in April 2017
project van de maand van de "Bundesdrogenbeauftragten" (vertegenwoordiger voor
drugskwesties van de regering in Duitsland):
http://www.drogenbeauftragte.de/presse/projekte-und-schirmherrschaften/projekte-desmonats/2017/042017-fasd.html.
Heeft u vragen over het babymodell "FASD"? Bel of schrijf een email:
babybedenkzeit® GbR
Am Dwoberg 79
27753 Delmenhorst
Tel. 04221 981 3526
info@babybedenkzeit.de
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