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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
In een rechtstreekse aanloop naar 5 mei 2014 willen we al even ons persbericht aan jullie doorgeven. Heb je contacten in de media?
Stuur gerust door.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Het KB van 28.03.2014 met de nomenclatuurwijzigingen aan artikel 9a) van de nomenclatuur is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 14.04.2014 en zal op 1 juni 2014 in werking treden.
***
5 mei 2014: Internationale dag van de Vroedvrouw
Ken je een bakker die het ziet zitten om zijn brood te verpakken met een vroedvrouwenboodschap? Laat dit weten via info@vlov.be. We
hebben 30 000 broodzakken om te verdelen maar rekenen daar op uw hulp!
Zie je het zitten om een autosticker op je achterruit te bevestigen: " Met de vroedvrouw veilig onderweg". Deze kan je bestellen via
info@vlov.be. Samen leren we onze maatschappij de vroedvrouw beter kennen!
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 12 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
25-04-2014 Growing Together - 8th Conference Elacta - Kopenhagen

05-05-2014 Congrès du printemps de l'AFSFC - Wépion
05-05-2014 Aspecten i.v.m. genitale hygiëne - UPSFB - Waver
09-05-2014 Kinderwens op de agenda - Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen - 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

Het "cocon" geboortecentrum van het Erasmusziekenhuis in Anderlecht haalde het journaal op één.
***
MEMISA roept op om met moederdag een origineel cadeau te geven: 5 prenatale consultaties in Afrika.
***
Marijke Sibie, vroedvrouw in Nederland, ontwikkelde een App als hulpmiddel tijdens de bevalling. Hier kan je haar verhaal horen. Het
Nieuwsblad vroeg aan Vlaamse vroedvrouwen hun idee. Dat lees je hier.
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

Op de website van EMA (European Midwives Association) zijn een paar van de presentaties van het EMA Conference 2013 in
Maastricht beschikbaar.
De meest recente nieuwsbrief van de Expertisegroep Ouders onder Invloed kan je hier lezen.
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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