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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
We tellen af naar het Wereldcongres van de International Confederation of Midwives dat van start gaat met overleg tussen de
vroedvrouwen wereldwijd op 27 mei 2014. Het congres zelf zal met de openingsceremonie opstarten op 1 juni 2014. We zijn fier dat 8
Vlaamse vroedvrouwen weerhouden werden om hun research voor te stellen binnen dit forum. Ze zullen door de VLOV vzw hiervoor
gewaardeerd worden met een financiële ondersteuning. Deze wordt hen plechtig uitgereikt op onze 'Belgische avond' op 3 juni 2014 in
Praag.
***
België is weerhouden als kandidaat om in 2020 het congres in Brussel te organiseren. Onze tegenkandidaat is Bali. Op 30 mei 2014
mogen we ons land verdedigen. De delegates van de Council (afvaardiging van vroedvrouwen van alle landen die aangesloten zijn)
stemmen hiervoor. De president van Europa, Herman Van Rompuy, gaf ons alvast een duwtje in de rug.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Op 5 mei vierden wij Internationale dag van de Vroedvrouw in Dworp. De presentaties zijn ondertussen allemaal achter de login terug te
vinden. De foto's kun je ook al even bekijken, deze worden nog verder aangevuld.
***
Ter gelegenheid van 'Vroedvrouwendag' genoten de deelnemers van de gratis profileringssticker, hier alvast een mooie collage. Zin om
mee ons beroep bekend te maken? Deze sticker kan besteld worden in de VLOV-shop!
***
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. Let op! Dit geeft een aantal veranderingen voor je administratie. Heb je meer
info nodig? Stuur je vragen naar info@vlov.be
***
Op 30 april 2014 verscheen in het Belgische Staatblad de Gezondheidswet. We selecteerden voor u het relevante deel.

***
De Gezinsbond is op zoek naar nieuwe dagboekschrijvers (mama's of papa's) voor hun Brieven aan Jonge Ouders. Kandidaten kunnen
contact opnemen via kinderkiekjes@gezinsbond.be.
***
Onze opleiding Evidence Based Midwifery gaat opnieuw van start in september 2014. Wil je meer argumenten die gefundeerd zijn op
goed wetenschappelijk onderzoek? Deze module binnen de opleiding Fysiologie biedt hierop antwoorden. Je leert goed onderzoek te
onderscheiden en je leert waar je dit onderzoek kunt vinden. Dr Annick Bogaerts is de belangrijkste lesgever tijdens deze vijfdaagse.
Inschrijven kan vanaf nu.
Diegene die de opleiding in vorige edities volgden zijn uitgenodigd in de journal clubs. Hier kan je de aangeleerde vaardigheden blijven
trainen en krijg je de kans om uit te wisselen met andere vroedvrouwen.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
08-09-2014 Opstartavond " Zelfstandige vroedvrouw"- VLOV vzw - Bornem
11-09-2014 Evidence Based Midwifery - VLOV vzw i.s.m. KHLim en CEBAM - Hasselt
24-10-2014 VLOV-Trefdag - VLOV vzw - Hasselt

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
23-05-2014 Extra babydag: shiatsu voor moeder en baby - Erembodegem
23-05-2014 Rapid hypnotic techniques for medical and psychological distressing encounters - UPC KULeuven campus Korteberg
26-05-2014 Midwifery Today Conference: Midwives hold the Future - Bury St Edmunds (UK)
01-06-2014 The ICM 30th Triennial Congress - ICM - Praag, Tsjechië
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

5 mei, Internationale Dag van de Vroedvrouw, ging ook in de media niet onopgemerkt voorbij. Op TV Limburg brachten Marleen Kosten
en Jo Deben ons mooie beroep onder de aandacht.
***
Op Libelle TV werd Liesbeth Sap gevolgd bij een thuisconsultatie en sprak Joke Muyldermans in de studio met Ilse Van Hoecke over
ons beroep.
***
Vacature Magazine bracht het beroep vroedvrouw in beeld in hun digitale magazine. Blader door tot pagina 5.

***
In Viersel opende het Geboortehuis "Birth and Breakfast" van vroedvrouwen Els Truyen en Leentje Van Dijck. ATV schonk er aandacht
aan (vanaf 8'45). Vandaag is er ook over hen te lezen in Gazet van Antwerpen.
***
In de Verenigde Staten werd onlangs een tweeling hand in hand geboren, een mooi beeld!
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
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

Wij lazen voor jullie deze IMA-studie over de ratio keizersneden per materniteit. Hier vind je de cijfers nog eens op een rijtje.
***
Tijdens het ICM congres worden een aantal sessie online ter beschikking gesteld voor de thuisblijvers. Kijk hier voor meer info.
***
Het Britse NICE - National Institute for Health and Care Excellence - wil in zijn nieuwe adviezen evolueren naar meer bevallingen in
midwifery-led care units. Hier alvast de link naar de aandacht die de media er aan gaf, het is nog even wachten op de nieuwe
Guidelines.
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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