In het 18 maanden durende project zijn de hoofddoelen:
• Het ontwikkelen van een Engelse hoofdversie van
DAD en nationale versies in Tsjechisch, Nederlands,
Pools en Roemeens
• Het bepalen van de marktvaliditeit in de verschillende
landen
• Het opbouwen van een netwerk van nationale experts
en een online helpdesk voor gebruikers
• Het bieden van een platform aan geïnteresseerde
sponsoren, waarop producten kunnen worden
aangeboden
• Het motiveren van mannen tot actieve deelname aan
babygezondheidszorg
• Maatregelen nemen tot heroverweging van de
ouderschapsverlofwetgeving in Europa
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Achtergrond

Inhoud

Baby- en kinderverzorging hebben niet alleen impact op

Gemeenschappelijk
belang

het privéleven van mensen, maar hebben ook verstrek-

Het DAD project is een kosteloze e-service voor mannen

kwaliteit en behandelen op speelse wijze de volgende

kende politieke en economische gevolgen. De afgelopen

ongeacht sociale status of afkomst en komt tegemoet aan

punten van babyzorg:

jaren zijn zowel geboortecijfers als het percentage wer-

de Europese richtlijnen op het gebied van gelijke behande-

kende vrouwen afgenomen. De hieruit voortvloeiende

ling. Het concentreert zich op één van de meest kwetsbare

demografische consequenties maken economisch en

groepen – baby’s – en benadrukt hoe belangrijk gezond-

wettelijk ingrijpen noodzakelijk. Dit, alsmede de verande-

heidszorg is voor kinderen. De gebruiker krijgt informatie

rende opvattingen over de rol van de vader in het leven van

over uiteenlopende veiligheidsaspecten, onder meer de ri-

jonge kinderen, hebben geresulteerd in nieuwe wetgeving

sico’s van verkeerd gebruik van babyzorgproducten.

De modules van DAD zijn van een hoge didactische

1. Hoe draag ik mijn kind op de
juiste manier?
2. Waar moet ik op letten bij een luier
verschonen?

die onder meer een gelijkwaardiger verdeling van ouderschapsverlof nastreeft. Deze factoren hebben geleid tot de

Bovendien beantwoordt het project aan Europese richt-

ontwikkeling van een baby-zorggids op maat gemaakt voor

lijnen die een meer gelijkwaardige verdeling van de ouder-

aanstaande vaders.

schapsrol nastreeft.

Het DAD project wordt gesubsidieerd door het eTEN programma van de Europese Commissie en voorziet aan-

Technologie

3. Hoe bereid ik een flesje?

4. Wat doe ik bij winderigheid?

staande vaders van een nuttige gids over basis babyverzorging met inachtneming van uiteenlopende welzijns-,

De gids is gebaseerd op Adobe Flash® technologie en kan

gezondheids- en veiligheidsaspecten.

bekeken worden met Adobe Flash® Player, beschikbaar

5. Hoe kleed ik mijn kind goed aan?

in de meeste browsers. De speelse inhoud van de gids
Het Oostenrijkse prototype van de service werd geïntro-

maakt het gemakkelijk de informatie te absorberen en be-

duceerd op de Internationale Vrouwendag in 2004. Sinds-

grijpen, en motiveert vaders tot het aannemen van een

dien hebben 150.000 gebruikers deze service geraadpleegd.

actieve rol. Gedurende het project zal voor de gebruikersgroepen een online platform worden opgericht. De inte-

Voor wie?
• (Aanstaande) vaders
• (Aanstaande) moeders

6. Waar moet ik op letten bij het
vervoeren van een kind?

7. Hoe doe ik mijn kind in bad?

gratie van Web 2.0 wordt in overweging genomen.

8. Wat is de juiste manier voor mijn
kind om in slaap te vallen?

• Bedrijven op het gebied van babyproducten
• Organisaties op het gebied van babyveiligheid
en gezondheid
• Overheden

9. Wanneer moet mijn kind naar
de dokter?

