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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De VLOV heeft een nieuwe Raad van Bestuur! Een groep enthousiaste vroedvrouwen, met verschillende
interesses en uit verschillende werkterreinen, engageren zich om de komende vier jaar de werking en
groei van de VLOV te ondersteunen. We wensen hen veel succes!
De vroedvrouwen waren de afgelopen weken opnieuw alomtegenwoordig in de media. Het nieuwe
voorschrijfrecht voor vroedvrouwen en het persbericht naar aanleiding van het visitatierapport van de
Vlaamse opleidingen vroedkunde, waren voer voor verschillende krantenberichten en radiointerviews. Lees hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.
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

Op woensdag 22 januari 2014 installeerde de nieuwe Raad van
Bestuur van de VLOV vzw zich. 16 bestuursleden zullen de VLOV vzw de komende 4 jaar verder richting
geven.
Klik op de foto om hem te vergroten. V.l.n.r. : Jo Deben, Anne Snoeck, Liesbeth Soens, Sabine Van de
Vyver (secretaris), Lieve Huybrechts, Marlene Reyns (penningmeester), Katelijne De Koster, Joke
Muyldermans (voorzitter), Marcia De Keyser, Régine Goemaes (ondervoorzitter), Joeri Vermeulen,
Bernadette Bijnens, Eveline Mestdagh, Margriet Pluymaekers en Serena Debonnet. Niet op de foto: Inge

Tency, eveneens lid van de Raad van Bestuur.
***
Hernieuwen lidmaatschap 2014: om ecologische en economische redenen zullen we een reminder
sturen via mail (indien we uw mailadres in onze database hebben) op vrijdag 31 januari 2014. Maak dit
vandaag nog in orde! Dan verzekeren wij dat alle informatie zonder onderbreking naar u wordt
doorgestuurd.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
• 15-02-2014 Borstvoedingsbijscholing voor startende vroedvrouwen en studenten
• 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
• 07-02-2014 Opleiding pijncontrole - UZ Antwerpen
• 07-02-2014 Grootste zorg voor de allerkleinsten - UZ Gent
• 07-02-2014 Kennispoort conferentie : Het veranderende gezicht van de verloskunde - Utrecht

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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D E

M E D I A

De VLOV vzw verstuurde een persbericht naar aanleiding van het voorschrijfrecht voor vroedvrouwen*. Dit
bericht werd opgepikt door Belga en er verscheen een artikel in verschillende media. Het artikel was te
lezen in Het Laatste Nieuws, De Morgen, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, op de website van
Mediquality en op de website van De Redactie.be. Lees hier het artikel op De Redactie.be.
(*In de vorige nieuwsbrief nr 01/2014 stond foutief dat het KB van 14/12/2013 is. Het KBdateert wel
degelijk van 15/12/2013.)
***
Woensdag 22 januari ontvingen de vertegenwoordigers van de Vlaamse opleidingen Vroedkunde het
visitatierapport (zie verder in deze nieuwsbrief bij 'Interessante lectuur') van de Vlaamse Universiteiten en
Hogescholenraad (VLUHR). De VLUHR verstuurde hierover eenpersbericht waarin de opleidingen
gefeliciteerd worden met de goede kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt de bezorgdheid geuit over
de hoge studentenaantallen en de mogelijkheid voor studenten om voldoende betrokken te zijn bij
risicoselectie. De VLOV vzw verstuurde als reactie hierop eveneens een persbericht.
Naar aanleiding van het visitatierapport verschenen een aantal krantenartikels.

> Lees het artikel in De Standaard.
> Lees het artikel in De Gazet van Antwerpen.
Het bericht kwam eveneens aan bod in de nieuwsuitzendigen van verschillende radiozenders.
***
In de UZ Letters: vakblad voor verwijzers van december stond een artikel over Midwifery Led Care naar
aanleiding van de recente samenwerking tussen het UZ Gent en de Gentse vroedvrouwenpraktijk Gent
Bevalt. Lees het artikel.
***
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
Vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik zoekt collega zelfstandige vroedvrouw
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 onderwijskwaliteit van de Vlaamse opleidingen Vroedkunde werd
onderzocht door twee commissies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR). De
bevindingen en aanbevelingen van de commissies zijn gepubliceerd in het visitatierapport van
22/01/2014.
> Lees het visitatierapport van de parallelle commissie 1
> Lees het visitatierapport van de parallelle commissie 2

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

.

