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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De Internationale dag van de Vroedvrouw komt eraan. We tellen af naar deze Vroedvrouwenfeestdag! Deze feestdag wordt
gecoördineerd vanuit de International Confederation of Midwives www.internationalmidwives.org. Wij voorzien een aantal
profileringsacties! Zin om mee te doen of heb je een eigen creatief idee? Laat gerust weten via info@vlov.be.
Ondertussen bezoeken we de verschillende politieke families om hun verduidelijking te geven en hun steun te vragen. We vragen hen in
het regeerakkoord het volgende op te nemen: 'Verbeterde moeder/kind zorg door de kwaliteitsvolle zorgen van een gemotiveerde
vroedvrouw die we graag correct verloond zien.'
Vraag gerust ons memorandum indien jezelf ook politieke contacten 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

Vorige week rondde een gedreven groep vroedvrouwen de driedaagse opleiding fysiologie af. Er werd inhoudelijk goed nagedacht over
op welke manier we meer fysiologie mogelijk kunnen maken in onze zwangerschappen/bevallingen en onze post partum zorgen.
Hopelijk kunnen we met verenigde sterke krachten het cijfer van 6 % fysiologische bevallingen een flinke boost geven.
Als vroedvrouw zijn we de bewaker van de fysiologie maar tevens evolueren we mee in de high-tech van de verloskunde, waar we graag
een zachte touch aan geven. CTG/STAN-monitoring wordt behandeld op 5 mei 2014 in Dworp. Prof. Jacquemyn zal er een aantal
casussen bespreken. De deelnemers van zijn workshop krijgen een voorbereiding doorgestuurd. Nog niet ingeschreven? Dat wordt hoog
tijd indien u nog een workshop vrij wenst te kiezen. We verwelkomen u graag in Dworp op 5 mei!

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
05-05-2014 Internationale dag van de vroedvrouw - Dworp
06-05-2014 Childbirth Education met Prof. Mary Nolan - Dworp

08-09-2014 Opstartavond " Zelfstandige vroedvrouw"- Bornem

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
27-03-2014 Als borstvoeding niet zo vanzelfsprekend is - BVL - Hasselt
01-04-2014 Echografie in de verloskunde - Thomas More - Turnhout
03-04-2014 Topicdag Vroedkunde - Katholieke Hogeschool VIVES - Brugge
09-04-2014 Optimising Childbirth accross Europe - Brussel
Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website
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We haalden de afgelopen twee weken weer volop de media!
Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan kreeg een prijs voor gezondheidswijsheid voor hun inzet om vrouwen uit kwetsbare
maatschappelijke groepen te informeren over anticonceptie. Proficiat collega's!
Op 13 maart keurde de meerderheid in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een decreetsaanpassing
goed die tienermoeders in de toekomst recht zal geven op 10 weken moederschapsrust en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Lees er
hier meer over.
De voeding die baby's krijgen kwam in de media, dit keer met focus op prematuren.
Op donderdag 13 en vrijdag 14 maart konden we genieten van een fysiologische bevalling en de keuze borstvoeding op TV. Vroedvrouw
Tom kon ons beroep mooi profileren in de soapreeks Thuis op één. Tom ontpopte zich als een echte acteur!
Bernadette Bijnens, hoofdvroedvrouw Gasthuisberg Leuven en lid van de Raad van bestuur, kon je horen bij Inspecteur Decaluwé op
radio 2, i.v.m. e-birth. Je kan het verloop van het gesprek hier nalezen.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
Zorgmanager Cluster Moeder- en Kindzorg - AZ Nikolaas
UZ Brussel zoekt een adjunct-hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling/de kraamafdeling - MIC
Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde
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

We willen jullie graag de weg tonen naar de Kennispoort Verloskunde. Dit is een databank van evidence based informatie waar je als
vroedvrouw kan vinden wat je zoekt. Klik hier en je vindt een site die je in de toekomst regelmatig zult raadplegen! Interessante artikels

binnen onze werkterreinen zijn hier dagelijkse kost.
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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