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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vroedvrouw-zijn is toch niet zo alledaags! Het geeft ons het voorrecht om tijdens speciale momenten in
het leven van een gezin aanwezig te zijn. Wij zijn degene die het verschil kunnen maken, met een
warme professionele begeleiding. Binnen vroedvrouwen leeft er een zielsverwantschap die wereldwijd
voelbaar is. De sneeuw zou er van smelten.
Deze dagen worden contacten gemaakt, met vroedvrouwen en andere relevante disciplines die een
bepaalde expertise hebben en bereid zijn deze te delen. Er worden nationale en internationale banden
gesmeed, om tijdens 2013 een sterk programma aan te bieden voor onze vroedvrouwen. Kijk
regelmatig op www.vlov.be (kalender) en plan jouw programma in je agenda. We zorgen ervoor dat
alle vroedvrouwen aan hun trekken komen tijdens onze activiteiten. Deze activiteiten maken ons
netwerk sterker en geven jou de kans om in de spits van onze verloskunde mee te evolueren.
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

Onze VLOV-administratie vraagt om na te kijken of je lidmaatschap voor 2013 al in orde is. Begin
februari sturen we anders een reminder met de post, dit is een belangrijke kost die we graag reduceren
met deze oproep. Hopelijk mogen we jou ook in 2013 verwelkomen in onze VLOV-familie. Indien je
vragen of bedenkingen hebt, laat dit dan onverwijld weten aan info@vlov.be.
Op zaterdag 23 februari organiseren wij een rondetafeldiscussie "Vroedvrouwen en wetenschap", het
belooft een zeer interessante voormiddag te worden, wij verwelkomen jullie graag!
Begin maart organiseert de VLOV een Borstvoedingsdag voor student-vroedvrouwen en beginnende

vroedvrouwen. Neem een kijkje in het programma.
We vragen bijzondere aandacht voor het internationale congres op 8 maart 2013 in Brussel Vrouwendag. Het wordt een belangrijke bijdrage in de evolutie van zorg door vroedvrouwen. Er is
simultane vertaling voorzien voor alle talen. Nog niet ingeschreven? Kijk via www.belgianmidwives.be,
enkel online inschrijven mogelijk.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
23-2-13 Vroedvrouwen en wetenschap: rondetafeldiscussie - VLOV vzw- Hotel Serwir Sint-Niklaas
2-3-13 Borstvoedingsdag voor vroedvrouwen - VLOV vzw - Academie Kind en Gezin, Brussel
8-3-13 BMA congres: 'Woman and midwife: a strong partnership' - BMA - KBC, Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
5-2-13 Studiedag Neonatologie - UZ Brussel - Jette
7-2-13 Bringing evidence based innovations to your clinic - ESHRE - Leuven
8-2-13 Centrum Moeder en Baby: integrale behandeling van psychiatrische behandeling in het
postpartum - PZ Sint-Camillus vzw - Sint-Denijs Westrem
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

Wij lazen in de krant dat er een doorbraak in onderzoek naar de oorzaken van kraambedpsychose zou
zijn. Je kan het artikeltje hier nalezen.
Pascale Mokangi sprak vandaag op Radio 2 over de babyuitzet. Je kan het fragment
hier herbeluisteren (vanaf 23:50).
Op 5 januari sprongen in Mater (Oudenaarde) heel wat ijsberen in het water ten voordele van
Vroedvrouwen Verleggen Grenzen (Senegal bevalt). Dit kreeg aandacht in het Nieuwsblad en op de
regionale zender AVS.
Ook in Australië gebeurt er vanalles om een tegengeluid te geven aan de doorgedreven medicalisering
van zwangerschap, arbeid en bevalling. De film "The Face of Birth" kaart deze problematiek aan. Je
kan de trailer hier bekijken. The Face of Birth gaat in maart in wereldwijde première, je kan je hier
opgeven om een screening te organiseren.

V A C A T U R E S

Nieuw! Vroedvrouwenpraktijk 't Geboortehuis is op zoek naar een collega
Vroedvrouwpraktijk Mimaia zoekt deeltijds zelfstandige vroedvrouw
UZ Brussel zoekt adjunct hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling - MIC

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

Dr. Erwin Van Kerschaver (hoofdarts bij Kind en Gezin en doctor in de medische wetenschappen)
verdedigde in december zijn proefschrift 'Een geïntegreerd volksgezondheidsprogramma voor de
preventie van doofheid, 10 jaar veralgemeende AABR-screening bij pasgeborenen in Vlaanderen'. Je
kan alvast het persbericht hier lezen.
Het onderzoeksteam van de afdeling Gynaecologische Oncologie van het UZ Leuven wil ons
bedanken voor de hulp bij het aanbrengen van patiënten en verzamelen van wetenschappelijke
gegevens wanneer kanker tijdens de zwangerschap wordt vastgesteld. Hier kan je de nieuwsbrief
lezen van het Fonds voor Onderzoek naar Kanker tijdens de Zwangerschap.
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
.

