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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
We kunnen terugkijken op een goed gevulde twee weken. We hadden het Borstvoedingscongres voor
studenten en startende vroedvrouwen en het congres van de Belgian Midwives Association. Samen
bijscholen, discussiëren, energie opdoen,... daar bloeit een vroedvrouw van op!
We konden vorige week ook al even proeven van de lente die voor de deur staat en dan denken wij
graag aan onze Internationale dag van de vroedvrouw in mei. Het belooft ook dit jaar weer heel
interessant te worden, we nodigen jullie graag uit!
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 voorjaarsmissie 'Senegal Bevalt' is te volgen op hun blog. We nodigen u uit op zaterdag 23 en
zondag 24 maart. Solidariteitskoor Dwarsbalk zingt dan ten voordele van ons project. Meer info vind je
hier.
Op 6 mei zal Prof. Declercq zijn research delen met de Vlaamse vroedvrouwen. Wil je al even
kennismaken met hem, klik dan hier. Inschrijven voor 6 en 7 mei kan hier.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
28 en 29-3-13 Tweedaagse rond de fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en post partum VLOV vzw en Thomas More Kempen - Lier (volzet, maar wordt herhaald)

6 en 7-5-13 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Vormingscentrum Destelheide, Dworp
19-9-13 Vijfdaagse over 'Evidence Based Midwifery' - VLOV vzw en KHLim
17-10-13 VLOV Trefdag - VLOV vzw - ICC Gent

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
15-3-13 Filmavond rond vrouwenbesnijdenis met aansluitend praatcafé - Hivset i.s.m.
Vormingscentrum DoorElkaar Turnhout
23-3-13 Seminarie: reproductieve geneeskunde: zege of trauma? - EVPP 'De Bakkerij' - Borgloon
28-3-13 Schouderdystocie en fluxus - Thomas More, Vormingscentrum Hivset en Cello - Turnhout
28-3-13 Bevallen... En nu? - Solidariteit voor het Gezin - 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

I N

D E

M E D I A

Er was beperkt persaandacht voor het congres van de Belgian Midwives Association op internationale
vrouwendag. Het artikel kan je hier nalezen.
Midwifery-led care en jobtevredenheid van vroedvrouwen worden nagekeken in een actueel lopend
onderzoek. We hebben 10 minuutjes van uw tijd nodig om deze vragenlijst in te vullen. Zo werk jij mee
aan nieuwe ontwikkelingen binnen ons beroep..
Er was ook aandacht voor de start met simulatieonderwijs aan de KATHO in Kortrijk en Roeselare: klik.
De VLOV vzw screent voor jullie de mediakanalen en we bundelen graag interessante onderwerpen.
Als je zelf nog ergens iets gelezen hebt of je zag een vroedvrouw in de media. Laat dit zeker weten via
communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
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

Op onze Trefdag in oktober was er aandacht voor de begeleiding van zwangerschap en bevalling bij
vrouwen die in kansarmoede leven. In deze sfeer zit ook 'Baby Nest', een organisatie die zich o.a.
bezighoudt met het bezorgen van een babyuitzet aan kansarme moeders. Hier kan je de folder van het
project bekijk en hier de cijfers van 2011 en 2012.
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
.

