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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Gisteravond waren verschillende werkgroepen in overleg om ‘de vroedvrouw' binnen Vlaanderen en
ook daarbuiten te versterken. Vanuit de VLOV wordt er op vrijwillige basis bijzonder hard gewerkt om
de vroedvrouw nog beter te integreren in onze maatschappij en het niveau van het beroep te
optimaliseren. Vrijwillig is in onze context zeker niet vrijblijvend! De lat ligt hoog. Hierbij wil ik al onze
(100-tal) VLOV-vrijwilligers hartelijk danken. Jullie maken de VLOV tot wat ze is, een sterke organisatie
die tot de ministeries goed gekend is en die in de context van België, Europa en de wereld haar plaats
inneemt. Zonder jullie zou dit niet kunnen. DANK!
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

Naar aanleiding van het probleem van instroom studenten-vroedvrouwen is er vandaag een
overlegmoment op het kabinet Smet (onderwijs). Met één stem vanuit de Belgian Midwives Association
(BMA) wordt dit besproken met de minister om tot een betere analyse te komen en opties te zoeken
voor de toekomst. We houden u op de hoogte.
We willen u onze "Neske wedstrijd" onder de aandacht brengen... We zoeken een treffende
cartoon/tekening die telkens bij ‘Neske' zal worden opgenomen. Laat je verbeelding werken! Hoe ziet
Neske er volgens jou uit? Stuur je cartoon/tekening op naar redactie@vlov.be voor 15 april en maak
kans op een SAMSUNG TABLET!
De uiteindelijke winnaar zal gekozen en bekendgemaakt worden tijdens onze Tweedaagse in mei in
het kader van de "Internationale Dag van de Vroedvrouw". Nog niet ingeschreven? Doe het nu! Het
aanbod biedt alle vroedvrouwen interessante "permanente vorming".

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
12-4-2013 International Breastfeeding and Lactation Symposium - Medela - Kopenhagen
18-4-2013 Studiedag stuitbevalling en schouderdystocie - KATHO - Kortrijk
22-4-2013 Symposium ten years NESI - NESI - Universiteit Antwerpen
Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website
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Op Internationale Vrouwendag lazen wij in De Wereld Morgen een artikel van de hand van een
student-vroedvrouw.
14 studenten Vroedkunde van de Karel de Grote-Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool nemen
dze week de materniteit in ZNA Jan Palfijn over. In dit unieke stageconcept gaan de studenten aan de
slag als volwaardige vroedvrouwen. De mentoren van de hogescholen en de vroedvrouwen van het
ziekenhuis begeleiden met de handen op de rug. Lees hier het persbericht.
White Ribbon Nederland vertaalde het White Ribbon Alliance filmpje "Birth and Death" over
moedersterfte. Het is gratis beschikbaar via deze link.

V A C A T U R E S
Project Ontwikkelingssamenwerking in Kameroen zoekt bekwame vroedvrouw met ervaring
Vroedvrouwpraktijk Mimaia zoekt deeltijds 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

Er is een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad over navelstrengbloed als allogene bron van
stamcellen voor humaan klinisch gebruik. Klik hier om het te lezen.
Deze week werden de resultaten van de Sexpert studie (UGent), over reproductieve gezondheid en
zwangerschap, voorgesteld. De resultaten van de beschrijvende studie werden gebundeld in het boek
"seksuele gezondheid in Vlaanderen", te verkrijgen bij Academia Press en Standaard Boekhandel.
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
.

