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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Maandag organiseerde de overheid een forum over e-Health. We waren uitgenodigd en werden
gewaardeerd als een volwaardige partner. Hoeveel weerstand we als vroedvrouw dikwijls voelen, de
evolutie in deze richting is niet meer tegen te houden. We moeten mee op deze trein van technologie,
met of tegen onze zin. Hier ligt niet onze core business, maar het zal ons meer kansen geven om
onze resultaten transparanter te maken.
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

Emergentis is een elektronisch eerstelijns - vroedvrouwendossier volop in ontwikkeling Er leven veel
frustraties, maar vast blijven zitten in frustraties is geen vorm van ontwikkeling. We willen weten wat er
leeft binnen de groep en van hieruit aanpassingen doen. Ben jij reeds gestart met Emergentis? Of
aarzel je nog? We willen het weten! Volgende week sturen we een korte bevraging naar de
eerstelijnsvroedvrouwen, we hopen op een massale respons.
De tweedaagse in mei naar aanleiding van de "Internationale dag van de vroedvrouw" is in
voorbereiding afgerond. Het programma kan je hier bekijken en inschrijven kan via deze link.

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

Motilium, het geneesmiddel dat af en toe bij borstvoeding wordt geadviseerd, zou binnenkort mogelijks
enkel nog op voorschrift te krijgen zijn. Lees hier het artikel.
Het Ziekenhuis Oost-Limburg uit Genk opent binnenkort een eigen spermabank, om te kunnen
beantwoorden aan specifieke vragen van wensouders. Lees hier het artikel. Het UZ Leuven kampt met
een tekort aan spermadonoren. Men doet er nu ook een interne oproep naar personeel en studenten.
Lees hier het artikel.

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

De VLOV vzw wijst u graag op de interessante website "Vlaanderen stopt met roken". Rond dit
onderwerp kan u ook een workshop volgen op onze Internationale dag van de vroedvrouw. Er is op
deze website ook duidelijk oog voor onze rol als vroedvrouw, een mooie profilering van ons beroep!
Wij lazen in "Midwifery" een erg interessant artikel over de huidige trends in medicalisatie van geboorte
in Vlaanderen en Nederland. Prof. dr. de Vries, mede-auteur van het artikel, verzorgt de plenaire

presentatie en geeft een workshop tijdens onze Internationale dag van de vroedvrouw (op 7 mei).
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
.

