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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De nieuwjaarsrecepties zijn nog maar net achter de rug en Valentijn staat al voor de deur. Tijd om je
bijscholingen van het voorjaar te plannen! Bekijk rustig ons voorjaarsprogramma en dat van onze
bevriende organisaties. Er zit vast iets interessants voor jou in ons aanbod. Een dag dat je niet geleerd
hebt, is een dag dat je niet geleefd hebt. We kijken er naar uit jou te mogen verwelkomen!
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

In voorbereiding van een nieuwe regering hebben we met alle vroedvrouwenorganisaties
een"Memorandum" opgesteld. We plannen verschillende overlegmomenten met een aantal sleutelfiguren
binnen de Belgische politiek. Lees ons memorandum. Dit is ons agenda voor de politiek.
***
Binnenkort valt het nieuwe Tijdschrift voor Vroedvrouwen in je bus. Benieuwd naar de
onderwerpen? Neem alvast een kijkje.
***
De inschrijvingen voor de Internationale dag van de vroedvrouw op 5 mei 2014 in Dworp zijn volop
bezig. Het aantal plaatsen is beperkt dus schrijf je snel in! Mary Nolan zal de plenaire sessie verzorgen. Zij
is professor in de perinatale educatie. Wil je meer weten over Prof Nolan? Lees hier.
***
Is je lidmaatschap voor 2014 nog niet in orde? Indien je lid wenst te blijven, maak het deze week nog in
orde. Indien je jouw lidmaatschap wenst te beëindigen, laat ons dit even weten via info@vlov.be. We

hopen je te mogen verwelkomen als lid tijdens onze activiteiten.

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
• 14-02-2014 Moedermelk krachtmelk! Prematuren, prioriteiten en praktijk. Online
borstvoedingsconferentie
• 17-02-2014 Obesitas en zwangerschap, impact van gerichte counseling - UZ Brussel
• 18-02-2014 Avondcursus : HIV : zorg en preventie. De multidisciplinaire aanpak. - Instituut voor
Tropische Geneeskunde Antwerpen
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

ICM (International Confederation of Midwives) heeft het thema van de Internationale Dag van de
Vroedvrouw 2014 bekendgemaakt : "Midwives changing the world one family at a time", met als
overkoepelend thema :"The world needs midwives now more than ever". Lees meer.
***
Vanaf het academiejaar 2014-2015 gaan de hogescholen KHLim en PXL de opleiding Vroedkunde
afzonderlijk organiseren. Lees het artikel in het Nieuwsblad.
***
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

Op 30 januari 2014 verschenen in de Journal of Midwifery and Women's
Health twee artikels over de tot nu toe grootste studie over geplande thuisbevallingen met
vroedvrouwen in de Verenigde Staten. De studie bevestigt de consensus in de medische literatuur dat
thuis bevallen in aanwezigheid van een vroedvrouw, een veilige optie is voor de meeste vrouwen. De
outcome voor zowel moeders die thuis bevallen als moeders die in het ziekenhuis bevallen is vergelijkbaar,
maar er zijn minder kosten en onnodige interventies bij thuisbevallingen.
Cheyney M, Bovbjerg M, Everson C, Gordon W, Hannibal D, & Vedam S. (2014) Outcomes of care for
16,984 planned home births in the United States: The Midwives Alliance of North America Statistics
Project, 2004-2009. Journal of Midwifery and Women's Health, 59(1).
Cheyney M, Bovbjerg M, Everson C, Gordon W, Hannibal D, & Vedam S. (2014) Development and
validation of a national data registry for midwife-led births: The Midwives Alliance of North America
Statistics Project 2.0 dataset. Journal of Midwifery and Women's Health, 59(1).

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
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