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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De laatste twee weken is er dagelijks een overleg geweest binnen de VLOV-werkgroepen. Samen met
de Raad van Bestuur als kerngroep is ons doel "de vroedvrouw" als professie te versterken binnen
onze samenleving. Onze leuze is "De vroedvrouw maakt het verschil", voor moeder en kind en dit
binnen een multidisciplinair team. Een 100 vroedvrouwen-vrijwilligers werken mee in de VLOVwerkgroepen. Deze vrijwilligers, samen met de medewerkers, zorgen ervoor dat de doelstellingen
bereikt worden. Hierbij een woord van DANK voor die vroedvrouwen die zich inzetten om de zorg te
verbeteren. Interesse om één van de werkgroepen mee richting te geven? Hartelijk welkom! Geef een
berichtje naar info@vlov.be en we nodigen je graag uit.
De nieuwsbrief wil een venster zijn voor onze werking en tevens een bron van informatie, die jij als
vroedvrouw nodig hebt.
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 werkgroep Vroedvrouwen Verleggen Grenzen stuurt een multidisciplinair team uit naar Senegal.
Vrijdag 15 februari 2013 vertrekt een eerste groep, die afgelost wordt op 2 maart 2013. We kunnen op
deze manier een maand meewerken met onze Afrikaanse collega's. Volg je graag hun traject, dat kan
via hun blog. Hierbij terug even ons promotiefilmpje.
In juni 2014 houdt het ICM haar 30ste driejaarlijkse congres in Praag. Tot 13 maart 2013 kan je een
abstract insturen. Dit kan hier online, maar bekijk eerst ook even de Abstract Submission Guidelines.
De inschrijvingen voor het congres zijn inmiddels ook geopend! Inschrijven kan via deze link. De
recente ICM nieuwsbrief kan je hier nalezen.

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
18-2-13 Permanente vorming: shiatsu tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling - HUB/KAHO - Gent
23-2-13 Symposium 'Dagelijkse Borst' - Borstvoedingvzw - Huis van het Kind, Sint-Niklaas
25-2-13 Schaduwen van moderne verloskunde in Vlaanderen: over abortus, babysterfte en
aangeboren handicaps - Miezerik - Universiteit Hasselt
26-2-13 Initiatiedag Shiatsu - Het Rustpunt, 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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In het Vakblad Kraamzorg verscheen een artikel dat waarschuwt tegen het blootstellen van een foetus
aan ioniserende straling. Wij geven jullie ook de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad hieromtrent
door. In dezelfde sfeer kregen we verslag van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle) over hun onderzoek naar het effect van ioniserende straling op baby's in een NICU-afdeling.
Op 6 februari was het Internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis. In Libelle getuigde een
vroedvrouw over haar ervaringen met vrouwenbesnijdens bij Artsen zonder Grenzen. Het International
Centre for Reproductive Health van de UGent gaat momenteel na in welke mate Vlaamse
vroedvrouwen reeds in aanraking kwamen met vrouwelijke genitale verminking (VGV). Gynaecologen
en vroedvrouwen worden geconfronteerd met specifieke zorgvragen, zoals het al dan niet
desinfibuleren, complicaties die het gevolg zijn van VGV en het wettelijk kader hieromtrent. Dit vergt
een aangepaste communicatie. Daarom werd er een kwalitatief onderzoek opgezet hierrond. Meer
informatie is hier te vinden.

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

Er zijn nieuwe aanbevelingen van Kind en Gezin i.v.m. het gebruik van water voor de bereiding van
kunstvoeding.
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
.

