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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het onderwerp gezonde voeding kreeg vorige week veel aandacht in de media. De relatie
met zwangerschap en bevalling kwam aan bod. We maakten voor u een selectie van de
berichten. Andere onderwerpen binnen ons werkterrein kregen aandacht. We zetten het
graag voor u op een rijtje terwijl de eerste zonnestralen binnensijpelen en de lente haar
opmars doet. We verwelkomen ze graag!!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V l o v

n i e u w s

De VLOV vzw heeft een nieuwe communicatiemedewerker. Maryse Ide, die eerder Indra
van Sprundel verving tijdens haar moederschapsrust, is sinds 1 maart 2015 gestart. Indra
koos andere uitdagingen dichter bij huis. We willen Indra bedanken voor haar inzet binnen
de organisatie en wensen haar veel succes bij haar nieuwe professionele bezigheden.
Maryse werkt 50 % voor de VLOV vzw. We verwelkomen haar in onze organisatie.
***
De opleidingen Farmacologie zijn opgestart in Gent en Leuven. Opnieuw zijn ongeveer
100 vroedvrouwen zich aan het voorbereiden om het certificaat 'Gespecialiseerde
toegepaste Farmacologie' te behalen. We plannen eveneens opleidingen in het najaar
en nodigen u uit om nu reeds in te schrijven voor de opleidingen die zullen doorgaan in
Brussel en Turnhout.
***
BMA vzw organiseerde een sterk vroedvrouwencongres op 3 maart 2015 in Brussel. De
dag werd geopend door mevr. Mieke Walraevens, vroedvrouw en sinds kort medewerker
binnen het kabinet van minister De Block, het kabinet van Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Mevr. Walraevens heeft als vroedvrouw een tijd in het ziekenhuis
gewerkt en tevens een aantal jaren in de eerstelijn. Ze rondde een masterstudie af. We zijn
dankbaar dat onze agendapunten mee zullen behartigd worden door een vroedvrouw.
Volgende maand is er een overleg binnen het kabinet. Willen jullie onze agendapunten nog
eens nalezen? Via deze link kan je ons memorandum doornemen.
Een zeer interessante lezing over de Lancetseries, voorgesteld op 3 maart, willen we via de

link doorgeven. Deze prezi voorstelling onderbouwt het werk dat wij dagelijks uitvoeren.
***
Het vroedvrouwennetwerk maakt ons sterker in onze maatschappij. Permanente Vorming
geeft ons de kans om ervaringen uit te wisselen en onze kennis en vaardigheden update te
houden. We nemen je mee naar ons fotoalbum waar we het BMA congres en de
Borstvoedingsbijscholing voor studenten en startende vroedvrouwen in beeld brengen.
***
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. Als je tijdig inschrijft, kan je jouw keuze
van workshops volgen. Als experte nodigden we een gaste uit Canada uit; Prof.dr. Eileen
Hutton. Zij heeft een grote expertise op verschillende terreinen als vroedvrouw. We lichten
een tip van de sluier op.
A C t i v i t e i t e n

VLOV activiteiten

05-05-2015 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Dworp
17 en 24-09-2015 Gespecialiseerde farmacologie - Brussel en Turnhout
Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties

17-03-2015 Studiedag Perinatologie - UZ Brussel - Brussel
31-03-2015 Van preconceptie tot post partum - Lier
02-04-2015 Wondzorg - laatste evidentie - Turnhout
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

d e

m e d i a

Baby's worden groter gaf Prof.dr. Devlieger aan. Hij gaf een toelichting op VTM en via
redactie.be. Ook vroedvrouw dr. Annick Bogaerts gaf een constructieve boodschap. Het
bericht kreeg ook aandacht in verschillende kranten.
***
In het VRT nieuws pleitte Dr. Petra De Sutter voor een betere begeleiding van
wensouders. Een paar wensouders namen een lied op waarin ze hun verdriet verwerken.
Dit lied is nu het lijflied van Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, die koppels met
een onvervulde kinderwens begeleidt.

***
Gratienne Sionck, in een vorig leven vroedvrouw, werd onderneemster van het jaar. Een
bijzondere titel uitgereikt door Koningin Mathilde. De geschreven pers was aanwezig. We
selecteerden voor u het bericht. VTM maakt een reportage. We feliciteren Gratienne met
haar sterke ondernemingszin en met deze titel.
***
In het Nieuwsblad lazen we dat Jos Verhooghen twee internationale prijzen in de wacht
sleepte voor zijn werk. Proficiat! Jos heeft verschillende keren voor de VLOV vzw de
kalenderfoto's aangebracht en ook de foto's van onze profileringsfolder zijn van zijn hand.
***
Zwangerschapsafbreking komt ruim aan bod in de media. De abortuswetgeving is
vijfentwintig jaar van kracht en wordt belicht tijdens een congres op 3 april 2015. We lazen
een getuigenis in verschillende kranten.
***
Bij de VRT wordt momenteel een programma voorbereid waarin vroedvrouwen aan het
woord zullen komen die gewerkt hebben in de periode rond de jaren 50 / 60. We zien dit
als een mooie profilering van ons beroep en willen graag de programmamakers helpen in
hun research. Ken jij vroedvrouwen die actief waren in deze periode (nu ongeveer 80 jaar
en ouder)? Laat dit weten via communicatie@vlov.be. We nemen graag contact op met de
vroedvrouw en kijken al uit naar haar verhalen.
***
De zender VIJF is op zoek naar meisjes die op jonge leeftijd mama zullen worden voor
een nieuw programma '4 handen op 1 buik'. Het programma wil een realistisch en
positief beeld geven van het leven van een jonge mama. De zwangere tiener wordt gecoacht
doorheen de zwangerschap, de bevalling en de eerste maanden. Daarnaast geeft het
programma ook een kijk in het leven van de aanstaande moeder. Ken je een tienermoeder
of begeleid je als vroedvrouw een tienermoeder die zou willen meewerken aan dit
programma? Neem dan contact op met redacteur Charlotte Galle. Ook hier kunnen we het
beroep van vroedvrouw onder de aandacht brengen!
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan
communicatie@vlov.be.

V a c a t u r e s

• NIEUW! Vroedvrouwenpraktijk ‘t Geboortehuis in Gent is op zoek naar een nieuwe
collega
• 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

We lazen het artikel 'A meta-synthesis of fathers' experiences of their partner's labour
and the birth of their baby' van M. Johansson e.a. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste
mannen actief betrokken willen worden tijdens de arbeid en dat ze aanwezig willen zijn bij
de geboorte, maar dat ze zich vaak kwetsbaar en overweldigd voelen. Een goede
voorbereiding en aangemoedigd worden waren de elementen die het meest bijdroegen tot
een positieve ervaring en de mogelijkheid om hun partner goed te kunnen bijstaan tijdens
de arbeid. De vroedvrouw wordt aangeduid als persoon die het grootste verschil kan maken
wat betreft de ervaringen tijdens de arbeid. De auteurs concluderen dat de rol van de vader
tijdens arbeid en geboorte moet ondersteund worden maar dat er evenveel respect moet zijn
voor de eventuele wens van vaders om niet deel te nemen aan de arbeid en bevalling.
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
.

