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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Nog 11 dagen aftellen naar de "Internationale dag van de vroedvrouw". De dag waarop iedere
vroedvrouw in de schijnwerper mag staan! We vieren feest op 6 en 7 mei! Inschrijvingen nog steeds
mogelijk! Lees meer over de Internationale dag van de Vroedvrouw via deze link.
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

We willen de vroedvrouw graag zo veel mogelijk profileren. Ter ere van de Internationale dag van de
Vroedvrouw laten we broodzakken drukken die de gezinnen aanspreken een beroep te doen op de
vroedvrouw. Graag krijgen we zo veel mogelijk hulp om deze bij de bakkers te verspreiden! Ontvang jij
ook graag een pakketje? Laat dit dan weten via info@vlov.be.
Zorgnet Vlaanderen nodigt de ziekenhuizen uit om zorgverleners een zorgballonnetje toe te kennen.
We willen graag dat vele vroedvrouwen worden genomineerd. Mogen we vragen aan
verantwoordelijken om vroedvrouwen aan te brengen? U kan ook uw collega's nomineren. Nominatie
kan nog tot 15 juni 2013. Dit profileert ons beroep en vroedvrouwen verdienen dit! Meer info vind je
hier.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
25-4-2013 Basisopleidingen Emergentis - VLOV vzw i.s.m. Corilus

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
26-4-2013 Omgaan met stress en preventie van burnout in de verpleegkunde en vroedkunde Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg - Karel de Grotehogeschool Antwerpen

26-4-2013 Bolle Buik op school: hulpverlening en ondersteuning rond tienerzwangerschap - PAC, Gent
3-5-2013 Coachend samenwerken in de verpleegkunde en vroedkunde - Expertisencentrum Psychisch
Welzijn in Patiëntenzorg - Karel de Grotehogeschool Antwerpen
4-5-2013 The Rebirth of Maternal Medicine? From Science to Clinic - UHasselt en ZOL - ZOL campus
Sint-Jan, Genk
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

Vorige week donderdag zagen wij in "Reyers Laat" Cathy Janssens, een vroedvrouw die in Syrië aan
het werk is voor AZG. Bekijk het hier opniew.
Moeilijke bevallingen kunnen niet enkel bij de moeder, maar ook bij de vader voor posttraumatisch
stresssyndroom zorgen: klik.
In Groot-Brittannië is het heel moeilijk voor zelfstandige vroedvrouwen om een verzekering te kunnen
afsluiten en dat wordt vanaf oktober een groot probleem. Lees hier het artikel uit The Guardian.

V A C A T U R E S
Nieuw! Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt zelfstandige vroedvrouw
Vroedvrouwen gezocht voor een project in Congo Brazzaville
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

Tegelijkertijd met de Internationale dag van de vroedvrouw is er ook de "Week van de Kraamzorg". Kijk
op de website van de Expertisecentra Kraamzorg om de activiteiten in jouw buurt te vinden.
Kind en Gezin heeft een open leerplatform op zijn website, ga gerust een kijkje nemen: klik.
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
.

