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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Politiek is een agendapunt deze weken, gezien de verkiezingen op 25 mei 2014. Heb je zelf politieke contacten? Geef gerust ons
memorandum door (4 documenten) en laat ons weten aan wie je dit hebt doorgegeven via info@vlov.be. Met zijn allen zetten we 'de
vroedvrouw' op het politieke agenda.
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

Sinds 2002 ijveren we vanuit de VLOV vzw naar een uitbreiding van opleiding. Nog steeds en meer en meer kunnen we onze
argumenten kracht bijzetten. Het recente KB i.v.m. het voorschrijven van medicatie is een belangrijke hefboom bij onze vraag. Onze
vraag heeft ook bij de VLHORA (Vlaamse Hogeschoolraad) gehoor gehad. Er werd vanuit hun organisatie een brief gestuurd naar de
minister van Onderwijs, Pascal Smet en minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. We volgen het verdere verloop en briefen u graag.
***
Het KB van 28.03.2014 met de nomenclatuurwijzigingen aan artikel 9a) van de nomenclatuur zal op 14.04.2014 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd worden. Dit KB zal op 1 juni 2014 in werking treden. Hierbij de veranderingen.
***
Permanente vorming: Hierbij een overzicht van de codes van recente VLOV- opleidingen.
***
Mustela Fondation ondersteunt Belgisch Vroedvrouwenonderzoek met een geldprijs van 8000 €. Elke vroedvrouw die wetenschappelijk
onderzoek doet, kan een aanvraag indienen voor 8 augustus 2014. Een wetenschappelijke commissie beslist met objectieve criteria wie
deze geldprijs mag in ontvangst nemen. Meer info lees je hier.
***
Vorig jaar konden we rond 5 mei op jullie massale hulp rekenen om broodzakken met een vroedvrouwenboodschap te verdelen bij
bakkers. Gezien dit succes, besloten we deze profileringsactie te herhalen. Samen maken we de vroedvrouw bekender! Wil je

meehelpen ons beroep bekender te maken? Doe een bestelling en maak afspraken ivm afhaling via info@vlov.be of 03 218 89 67.
***
Er is nog toegang tot zes workshops op 5 mei. Inschrijven kan via de site. Je bent hartelijk welkom om mee te vieren en uw kennis en
vaardigheden te optimaliseren. We kijken uit naar 5 mei, nog 27 dagen te gaan! Internationale dag van de Vroedvrouw.

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
14-04-2014 GOLD - Online Lactation Conference
22-04-2014 Extra Initiatiedag Shiatsu voor vroedvrouwen - Erembodegem
24-04-2014 STAN-monitoring - VIVES - Kortrijk
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

Onze contacten met de politiek worden goed benut en deze zijn van doorslaggevend belang. Mevr. Detiège Maya stelde een opvallende
vraag in de Kamer. Hierbij kunt u de vraag en het antwoord van mevr. Oncelinx nalezen.
***
We zagen in het nieuws een duidelijke oproep voor een optimalere zorg voor prematuren. Dit kan u hier herbekijken. Op Radio 1 gaf
Yannic Verhaest van de VVOC, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, een degelijke toelichting.
***
Onze commerciële partner, Laboratoires Expanscience, steunt SOS Kinderdorpen. Met hun recente reis naar een kinderdorp in Togo
haalden zij Flair.
***
De studenten vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel werkten vorige week samen met hun Waalse collega's uit Namen rond
zwangerschappen in precaire omstandigheden. Het project werd gesteund door het Prins Filipfonds.
***
Een Amerikaanse vrouw haalde het Guinness Book of World Records omdat ze sinds 2008 ongeveer 500 l moedermelk doneerde.

***
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
Head nurse or midwife / counselor for UZ Brussel's IVF centre in Abu Dhabi
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

Naar aanleiding van '50 jaar RIZIV' werd een bevraging gedaan bij de bevolking omtrent de eigen werking. De
KoningBoudewijnstichting kreeg deze opdracht die uiteindelijk werd uitgevoerd door socioloog Prof. Elchardus. Hier leest u het
persbericht. Als vroedvrouw waren we van de partij bij het bekendmaken van deze resultaten op 31 maart 2014. U kunt deze hier
nalezen. In de workshops, die starten op 10 juni, zullen we ook de vroedvrouwenstem laten horen. Een ander aspect dat grondig wordt
aangepakt is de toegang tot zorg. Tijdens de Rondetafel op 28 maart 2014 waren we als vroedvrouwenorganisatie van de partij. Het
groenboek werd die dag voorgesteld. Interessante uitgebreide lectuur die u hier kunt nalezen. Het persbericht leest u hier.
***
Een interessant artikel van de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) over Domperidon willen
we graag aan u doorsturen. Dit geneesmiddel wordt regelmatig aangeraden om de melkproductie bij borstvoeding op te drijven.
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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