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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Morgen start de derde editie van de opleiding gespecialiseerde farmacologie. Het geeft een goed
gevoel dat zovele vroedvrouwen deze moeite willen doen om zich te bekwamen in toch wel moeilijke
materie. Het is eigen aan vroedvrouwen dat ze leergierig zijn en hun kennis en vaardigheden willen
bijstellen. Dit maakt ons sterker en onze zorg wordt onderbouwd met goede tools. De driedaagse
fysiologie is ook uit de startblokken. Zestien vroedvrouwen die JA zeggen tegen fysiologie, vanuit
verschillende provincies en verschillende werksettings. De eerste dag belooft een fijne driedaagse met
zinvolle discussies en effectieve vooruitgang in zorg. Er zijn nog interessante bijscholingen op komst...
surf maar eens naar onze site en maak je keuze. We kijken er naar uit je te verwelkomen.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

CARE 4 schreef geschiedenis. Je kan met ons mee terugkijken. We zijn trots op onze vroedvrouwen.
Het programma dat de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek samenstelde was er eentje van
formaat. Inspirerende buitenlandse vroedvrouwen gaven zaadjes in Vlaamse grond die bezig zijn te
ontkiemen. Hier hoor je nog van. De Vlaamse bijdrage in de literatuurpresentaties waren een sterke
meerwaarde voor de dag. Kortom ... FIER om Vlaamse vroedvrouw te zijn!
***
Samen met de vier vroedvrouwenorganisaties in België organiseren we het derde congres van de
Belgian Midwives Association. De lezingen geven inzicht in de toekomst van de bevalling in België.
Vooraanstaande sprekers zijn bereid hun kennis en inzicht met ons te delen. Michèle Warnimont en
Evelyne Mathieu, twee vroedvrouwen uit Wallonië, kunnen mooie voorbeelden aantonen van
vroedvrouw-geleide zorg. Belgische voorbeelden die je kunnen inspireren om zelf richting te geven in
je eigen werkterrein. Je bent hartelijk welkom! Er is simultane vertaling voorzien voor Nederlands
en Frans.
***

5 mei 2015 is wereldwijd "De Internationale dag van de Vroedvrouw". Traditiegetrouw brengen we dan
graag vroedvrouwen samen om de inzichten te vergroten en ervaringen te delen. Bekijk hier het
programma en schrijf je in.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
12-02-2015 Farmacologie - Vlaamse opleidingen / BMA vzw - Gent en Leuven
03-03-2015 BMA-Congres "The Future of Childbirth in Belgium" - BMA vzw -Brussel
05-05-2015 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Dworp

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
12-02-2015 Zwangere vrouwen begeleiden naar een gezondere leefstijl - KHLim - Diepenbeek
26-02-2015 Studiedag Perinatologie - UZ Brussel - Brussel
26-02-2015 Uitsluitend borstvoeding: zo werkt het - VBBB - Antwerpen
26-02-2015 Preconceptiezorg breed bekeken - UGent & Vives - Kortrijk
Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website

V R O E D V R O U W E N

I N
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M E D I A

De vroedvrouw kreeg heel mooie online profilering op het bekende blog van Mme Zsazsa! Lees maar
even na!
***
Borstvoeding komt mooi in beeld in de maart-editie van het Nederlandse Vogue. Het nummer zoemt in
op de 30ste verjaardag van model Doutzen Kroes. Ze werd met haar hele gezin gefotografeerd, o.a.
met haar dochter aan de borst.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
•

Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde

Bent u op zoek naar een vroedvrouw, dan heeft de VLOV vzw verschillende interessante en
voordelige mogelijkheden om uw vacatures bekend te maken bij uw doelpubliek. Contacteer ons op
03/218.89.67 of via communicatie@vlov.be voor meer informatie over deze dienstverlening.

I N T E R E S S A N T E

L E C T U U R

De organisatie van het tweejaarlijkse European Congress on Intrapartum Care (Porto, 21-23 mei
2015) laat weten dat de data voor Abstract Submission en de Early Bird Registration werden uitgesteld

tot respectievelijk 15 februari en 15 maart.
***
ICM roept op om in actie te komen tegen FGM (Female Genital Mutilation).
***
Via het online congres GOLD Midwifery kan de presentatie "Maternity Care Practices and their Impact
on the Microbiome" van Penny Simkin (tijdelijk) gratis beluisterd worden.
***
Het Platform voor een waardige geboorte lanceert een petitie voor een waardige geboorte. Het lezen
(en onderteken) zeker waard!
***
Het EMA werkte mee aan de CPD studie (continuous professional development). De resultaten kan je
hier nalezen. De studie brengt permanente vorming bij dokter, verpleegkundigen, tandartsen,
vroedvrouwen en apothekers is beeld.
Wil je graag lid worden van de VLOV, dan heten we jou van harte welkom! Ontdek de vele voordelen
die je als VLOV-lid geniet en vraag hier je lidmaatschap aan.
Suggesties, vragen en bemerkingen kunnen gestuurd worden naar communicatie@vlov.be. Wens je
deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, geef ons dan een seintje:
klik hier als je deze nieuwsbrief niet langer wil ontvangen
.

