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Korte informatie over RealCareTM Shaken Baby 

Regelmatig bericht de pers over baby’s die door schudden zijn overleden. Het aantal van 

door schudden getraumatiseerde baby’s en peuters wordt in Duitsland geschat op tussen 

de 100  en 400 per jaar. Dat zijn echter alleen de gevallen die bekend zijn geworden. 25 % 

van deze kinderen overlijden aan zwaar hoofdletsel. De anderen lijden aan zware 

hersenbeschadigingen die levenslange beperkingen tot gevolg hebben. Ontroostbaar 

huilen is bijna altijd de aanleiding voor de ouder of verzorger – 

onafhankelijk van diens leeftijd of opleidingsniveau – om de 

zelfbeheersing te verliezen en in het ergste geval de baby 

lichamelijk te mishandelen en te schudden.  

 

Ter voorlichting en preventie heeft Realityworks de RealCareTM 

Shaken Baby ontwikkeld. Het bijbehorende handboek is 

ontwikkeld door professionals in de VS en in 2012 in het Duits 

vertaald en herzien. Het biedt voorlichting over het Syndrom 

(SBS) en bevat werkmaterialen bij dit onderwerp. 

 

De RealCareTM Shaken 

Baby van Realityworks laat op indrukwekkende 

manier de gevolgen van het schudden van een 

baby of peuter zien. Word de simulator geschud dan 

tonen oplichtende diodes die plekken in het transparante 

hoofd waar in specifieke hersendelen schade zou zijn 

ontstaan. 

 

Pictogrammen op het hoofd van de RealCareTM Shaken Baby laat zien welke functies in het 

lichaam daarmee beschadigd of verloren zouden zijn: 

 

Zien Geheugen, emotie Motoriek Taal 
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De RealCareTM Shaken Baby in combinatie met het Handboek (op cd) biedt u hulp bij de 

voorlichtiung over de gevaren van het Shaken Baby Syndroom. Het programma is 

ontwikkeld voor professional in het preventiewerk. Het bevat informatie over dit specifieke 

trauma, de oorzaken en gevolgen en werkmaterialen (presentaties, werkbladen etc.) voor 

lessen en voorlichting. 

Het handboek biedt oplossingen en strategieën bij overbelasting en gevoelens van 

hulpeloosheid. Ook bevat het de gebruiksaanwijzing voor de simulator.  

 

Heeft u vragen over het onderwerp SBS of de RealCareTM Shaken Baby? Bel of schrij en 

email: 

babybedenkzeit® GbR 

Am Dwoberg 79 

27753 Delmenhorst 

Tel. 04221 981 3526 

info@babybedenkzeit.de 


