
Tarieven uitlening 2017 
Shaken infant/drug/NAS-baby  
(in opbergtas, (batterijen uit te halen 
na gebruik) 

30 € / 5 dagen Waarborg 150€ 

Zwangerschapsvest 
(in opbergtas) 

30 € / 5 dagen Waarborg 150€ 

Vorming 'Hoe draag ik zorg voor een 
baby?' (over verzorgend handelen) 

135€ / 2 uur 

Vorming 'Ik wil een kindje... of toch 
niet?' 
(over kinderwens en 
zwangerschapskeuzes bij ongeplande 
zwangerschap) 

135€ / 2 uur 

Materialen worden gecontroleerd bij terugbezorging. 

Meer info of interesse in uitlening? 
Graag stellen we het materiaal en de werkwijze aan u voor, individueel of 
in groep. Hiervoor maak je best een afspraak met Huis van het Kind 
Leuven of Fara vzw. 

016 38 69 50 
vragen@fara.be 

016 27 24 90 
info@huisvanhetkindleuven.be 

 

 
 

‘Aan de lijve’ ondervinden hoe het aanvoelt om zwanger te zijn 
Bewust en verantwoord kiezen voor het ouderschap 

Gevolgen van risicogedrag op de pasgeborene 

In samenwerking met… 

Demomateriaal en vorming 

rond zwangerschap  

en (ev. risicovol) ouderschap 

mailto:vragen@fara.be
mailto:info@huisvanhetkindleuven.be


Wat is het?  

De set ‘Shaken infant/drugs/NAS-baby’  

…is een demonstratie-set van 3 poppen die 
kunnen gebruikt worden als 
voorlichtingsmateriaal of als demo-materiaal 
rond de effecten van drugs, alcohol of schudden 
bij pasgeboren baby’s. 

U krijgt  

• een baby van een druggebruikende 
moeder 

• een baby van een alcoholverslaafde 
moeder 

• een simulatiepop met zichtbare hersenstructuur zodat u kan 
observeren wat de gevolgen zijn van ‘het schudden’ van een 
baby. 
 

 

 

Onze ‘Zwangerschapsvest’  

…is een zwangere ‘buik-vest’ 
waardoor je even kan proeven van 
de leuke effecten én de vele 
ongemakken van een 
zwangerschap. Probeer je veters 
maar eens te binden! 

 

Mogelijke toepassingen? 
• Geef je les? Met de set ‘zorgenbaby’s kan je op risico’s wijzen, 

bijvoorbeeld tijdens de lessen relationele en seksuele vorming, 
bijvoorbeeld tijdens een projectweek of themadag...?  

• Zou je graag in een leefgroep of klassetting eens uittesten wat 
het in de praktijk betekent om zwanger te zijn? 

• Wil je zelf een les of project  besteden aan de impact van alcohol, 
druggebruik en het schudden van baby’s op (jonge) kinderen?  

• Wil je in groep het thema kinderwens en jong ouderschap  
bespreekbaar maken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag een specifieke vorming aan rond dit onderwerp. 
Vraag ook naar onze folder over de Real Care Baby  
 

Aarzel niet om materialen uit te lenen  

of een vorming te plannen  

met ervaren lesgevers. 


