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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vroedvrouwen waren in het nieuws de afgelopen weken. De instroom studenten vroedvrouwen is te
groot! Dit signaal werd regelmatig gegeven aan de politiek. Niettegenstaande de belangstelling in de
media, kregen we nog geen reactie van de bevoegde ministers. We houden u op de hoogte.
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

8 maart 2013 zal in Brussel het congres van de Belgian Midwives Association doorgaan. Het beroep
'vroedvrouw' wordt hier onder de loep genomen. Belangrijke binnenlandse en buitenlandse sprekers
geven een presentatie (met simultane vertaling). Ook de 'moeder' krijgt een forum. 'Woman and
midwife: a strong partnership'. Een voltreffer op 'Internationale Vrouwendag'. Meer info vind je hier,
inschrijven kan enkel online via deze link. Het persbericht vind je hier en mag vrij verspreid worden.
Het vierde EMA (European Midwives Association) Educational Conference gaat door op 29 en 30
november 2013 in Maastricht. Er is momenteel een call for papers die je hier kan bekijken, de deadline
om in te sturen is einde maart, de format voor de aanvraag vind je hier.
Ben je al lid van onze Facebook-groep? Deze gesloten groep is bedoeld als forum voor onze leden
onderling. Kom je gerust aansluiten om met je collega's van gedachten te wisselen over alles wat ons,
vroedvrouwen, aanbelangt.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten

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
6 en 7-5-13 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Vormingscentrum Destelheide, Dworp

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
5-3-13 Kruidencursus voor vroedvrouwen - Geboortehuis Inanna - Rijmenam
7-3-13 Vroedvrouwensymposium: psycho-sociale aspecten rond moeder- en kindzorg - Associatie UZ
Leuven - Universiteitshal KU Leuven
14-3-13 Hechten van episiotomie en perineumruptuur - EhB - Jette
14-3-13 De rol van de vroedvrouw bij prenatale screening en diagnostiek - Vroedkunde Limburg Hasselt
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

Vorige week trokken 8 studenten vroedkunde van de Gentse Arteveldehogeschool aan de alarmbel in
het VTM nieuws. Zij kunnen dit jaar niet afstuderen omdat er een tekort is aan stageplaatsen. De dag
er op werd het nieuws ook op de radio hernomen, waar Marlene Reyns kon reageren voor de VLOV
vzw. Ook de regionale zender AVS gaf aandacht aan deze kwestie, alsook de redactie en
StampMedia.
Sensoa vraagt in haar "Week van de Lentekriebels" aandacht voor het belang van ondersteuning bij
zwangerschap als gevolg van onvrijwillige seks. Je kan hier het persbericht nalezen.
De BBC serie "Call the Midwife" gaat over vroedvrouwen in het Londen van begin jaren '50 en wordt
momenteel uitgezonden op de tv-zender Vitaya. Een aanrader!
In december was vroedvrouw Ingrid te volgen op "Iedereen Beroemd" tijdens haar missie voor Artsen
Zonder Vakantie in Benin. De VLOV vzw kocht deze beelden aan en ze zijn beschikbaar voor uitlening
op het secretariaat.

V A C A T U R E S
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

Uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt blijkt dat sinds het rookverbod in openbare ruimtes er
6% minder baby's te vroeg geboren worden. Lees de persaandacht hier. Het originele onderzoek kan
je hier nalezen. Op 6 mei 2013 zal Katrien De Wilde, doctoraatstudente, een workshop geven over hoe
we onze doelgroep kunnen helpen stoppen met roken. Inschrijven voor de diverse workshops op de
'Internationale dag van de Vroedvrouw' kan je hier.
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
.

