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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het jaar is goed gestart voor de vroedvrouw. Een uitbreiding van bevoegdheden is een feit. We kregen
ook het bericht van ICM (www.internationalmidwives.org) dat onze aanvraag om het internationale
congres in 2020 in Brussel te laten doorgaan weerhouden is. We mogen binnenkort ons land voorstellen in
Praag. De andere landen maken uiteindelijk de keuze tussen drie kandidaten. Lees meer over ICM 2014
via deze link.
Veel leesplezier!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Groot nieuws! Na jarenlange voorbereiding verscheen gisteren in het Staatsblad het langverwachte
Koninklijk Besluit dat vroedvrouwen de mogelijkheid geeft om (een beperkt aantal) geneesmiddelen
voor te schrijven.
> Lees meer.
> Download het Koninklijk besluit van 14/12/2013 met de regels en de kwalificatiecriteria
> Download het Koninklijk besluit van 14/12/2013 met de lijst van geneesmiddelen.
***
Opgelet! Het RIZIV stuurt geen papieren versie van de geïndexeerde nomenclatuur.
Download hier de nieuwe bedragen.
***
SPE doet een oproep om de dossiers van de thuisbevallingen van 2013 op te sturen. Heb je hierover
vragen? Stuur een bericht naar info@vlov.be.

***
De foto's van het Hoofdvroedvrouwencongres van 25/11/2013 in de Holiday Inn in Gent staan
online! Bekijk het fotoalbum.
***
Op 12 december 2013 ging de laatste les van de vijfdaagse vorming 'Evidence Based
Midwifery' door. Deze opleiding werd georganiseerd door VLOV vzw en KHLim, met Annick Bogaerts als
belangrijkste lesgever. We feliciteren alle deelnemers die een certificaat ontvingen. Evidence based
werken wordt voor hen een evidentie. Deze opleiding wordt herhaald. Bekijk de groepsfoto van de
cursisten.
***

Nog op zoek naar een kalender voor het nieuwe jaar? Bestel de VLOV
jaarkalender 2014 in de online VLOV shop. Deze kalender met maandelijks een mooie foto en een
overzicht van alle relevante vroedvrouwendata voor 2014, is een must voor elke (toekomstige)
vroedvrouw ! .

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
• 13-02-2014 De fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum - Lier en Leuven
• 13-03-2014 Mama Wee 2014 - Gent
• 05-05-2014 Internationale dag van de vroedvrouw - Dworp
• 06-05-2014 Childbirth Education met Prof. Mary Nolan - Dworp

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
• 22-01-2014 Basiscursus draagconsulent - Gent
• 04-02-2014 Studiedag perinatologie - UZ Brussel
• 06-02-2014 Ayurvedische gynaecologie - Gent

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
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Op vrijdag 20/12/2013 organiseerde de VLOV vzw
eenludieke profileringsactie in de stations Gent Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Brussel-Zuid. Met
deze actie wilden we het beroep van vroedvrouw in de kijker zetten. De actie heeft zijn doel niet voorbij
geschoten! We kregen aandacht van de radio, de televisie en de krant. Veel dank aan alle vroedvrouwen
die meehielpen aan deze actie! Het was fijn te ervaren dat vroedvrouwen zowel vanuit het ziekenhuis als
zelfstandige vroedvrouwen deze actie vorm gaven.
> Lees het artikel dat verscheen in De Standaard.
> Lees het artikel dat in het Nieuwsblad verscheen.
> Deze foto van de actie in station Gent Sint-Pieters met vroedvrouwen Birgit De Clercq, Pascale Mokangi
en Sofie Ommeslagh verscheen online bij Nieuws in beeld op HLN.be.
> Bekijk een fragment van het Journaal op Eén met de actie in station Brussel Zuid en vroedvrouw Alinoë
Van Looveren.
> Beluister het radiofragment van De Ochtend op Radio 1 met vroedvrouw Marlene Reyns.
> Beluister het radiofragment van Start je Dag op Radio 2 Oost-Vlaanderen met vroedvrouw Pascale
Mokangi
> Beluister het radiofragment Start je Dag Radio 2 Antwerpen met vroedvrouw Marlene Reyns.
Vroedvrouw Kitty Van den Bogaert was ook te horen op Radio 2 Antwerpen.
Vroedvrouwenpraktijk Gent Bevalt kreeg die dag een bezoekje van Radio 1.
***
Voor de laatste en bijzonder beklijvende aflevering van de reeks Birth Day volgde fotografe Lieve
Blancquaert vroedvrouw Linda Doeraene van de Aquarelle vzw. Aquarelle is verbonden aan het
Brusselse ziekenhuis U.C.M. Sint Pieter en geeft medische, psychische en sociale ondersteuning aan
kwetsbare moeders die leven in uiterst moeilijke omstandigheden en geen sociale bescherming hebben. Je
kan deze aflevering herbekijken via Ooit Gemist.
Een journalist van De Standaard Weekblad ging op stap met vroedvrouw Linda Doeraene en schreef
hierover een inspirerend artikel. Lees het artikel.
Linda Doeraene was eveneens te gast in het programma Reyers Laat naar aanleiding van de ontruiming
van het Gesù klooster in Brussel. Herbekijk de uitzending.
***
In het tijdschrift Goed Gevoel gaf vroedvrouw Veerle Decorte van expertisecentrum kraamzorg de
Kraamvogel uitleg over de Rapley-methode. Lees het artikel.

***
Zin om mee te werken aan 'Geubels en de Belgen'? Voor dit programma van Woestijnvis zijn de makers op
zoek naar een vroedvrouw die bereid is om enkele vroedvrouwenverhalen te vertellen in het programma.
Interesse? Laat het weten via info@vlov.be.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
UZ Brussel zoekt een adjunct-hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling voor de kraamafdeling - MIC
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

Het expertisecentrum De Bakermat deed de voorbije twee jaar in opdracht van de Vlaamse minister van
Welzijn Jo Vandeurzen onderzoek naar de voedingskeuze van kwetsbare moedersen gezinnen. Uit
dit onderzoek blijkt dat kansarme moeders van niet-buitenlandse originemaar in één op de drie
gevallen borstvoeding geven. Op basis van dit onderzoek lanceerde De Bakermat een manifest waarin
enerzijds het globale onderzoek bondig wordt samengevat. Anderzijds wil het zorgpartners warm maken
om samen met De Bakermat het voortouw te nemen in concrete acties ter bevordering van borstvoeding
bij de genoemde doelgroep.
> Lees het Manifest
> Lees het artikel ‘Arme baby's krijgen zelden de borst' dat in De Standaard verscheen.

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

.

