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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Op 23/24 en 25 mei 2013 zal in Amsterdam het eerste Europees congres doorgaan "Intrapartum care"
- Make birth safer! Samen met de Europese collega's zullen we ons drie dagen onderdompelen in de
meest recente wetenschappelijke literatuur om deze om te zetten in concretisering voor de
dagdagelijkse praktijk. Dit wordt vervolgd!
Veel succes aan onze derdejaars studenten vroedvrouwen die zich voorbereiden op hun eindproeven
en examen!
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

Dinsdag 14 mei vertrok Sabine Van de Vyver (hoofdvroedvrouw Sint-Vincentius Deinze en lid van de
VLOV Raad van Bestuur) voor de vierde keer naar Kasongo-Lunda om er in het partnerziekenhuis aan
de Congolese collega's vroedvrouwen schouder-aan-schoudertrainingen te geven. Haar belevenissen
in Congo zijn te volgen via deze link. Op zaterdag 15 juni is er een benefietconcert voor dit project.
Meer info op de affiche. Dit project loopt in samenwerking met MEMISA.
MEMISA lanceerde haar actie "Mijn Mamamoment". Met deze actie wil
MEMISA aandacht vragen voor de problematiek van moedersterfte in het
Zuiden. Via de website www.mijnmamamoment.be wil MEMISA 30.000
virtuele handtekeningen inzamelen van mensen die vinden dat mama's in
het Zuiden ook recht hebben op een veilige zwangerschap. We vragen een
minuutje van uw tijd om deze petitie te ondertekenen.

Gisteren was er het jaarlijks overleg binnen het RIZIV, waar we de noden van de vroedvrouwen
mochten kenbaar maken. We delen graag onze "behoeften" voor 2014 zoals ze gedefinieerd zijn voor
de vroedvrouw (waar zij ook tewerkgesteld wordt), vanuit de vier beroepsorganisaties. We zullen alles
in het werk stellen om deze behoeften om te zetten in concrete voorstellen. Het RIZIV gaf ons al de
duidelijke boodschap dat er weinig budget is. Het werd een pittig gesprek waar we de kans kregen om
onze ideeën te verduidelijken. In november wordt vanuit het RIZIV kenbaar gemaakt wat mogelijk zal
zijn in 2014. Er zijn ook enkele wijzigingen op komst i.v.m. de nomenclatuur (o.a. wordt de tijdsduur bij
de borstvoedingsnummers vervangen door kwaliteitscriteria). Zodra deze veranderingen doorgevoerd
zijn, laten we u dit weten.
Even ter herinnering: de zelfstandige vroedvrouwen die onze bevraging ivm het up to date houden
van hun gegevens op onze website nog niet invulden, gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen via deze
link.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
25-5-2013 Basisopleidingen Emergentis - VLOV vzw i.s.m. Corilus
9-9-2013 Infoavond 'Opstart zelfstandige praktijk' - VLOV vzw - Cultuurcentrum Ter Dilft, Bornem
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
23-5-2013 ITG-GAMS Seminar Female Genital Mutilation - Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen
24-5-2013 Symposium: Wat worden we wijzer van genetisch testen? - Erfocentrum ism CSG Jaarbeurs Utrecht
29-5-2013 Werken als verloskundige in Nederland; de rol van de KNOV - KHLeuven - Leuven
30-5-2013 Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: de rol van communicatie en de impact op
de patiënt - Karel de Grotehogeschool - Antwerpen
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
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M E D I A

Op zaterdag 4 mei kreeg vroedvrouwenpraktijk Het Levenslicht het certificaat
Borstvoedingsvriendelijke organisatie. Je kan hier het persbericht en hier het krantenartikel nalezen.

V A C A T U R E S

NIEUW! Vroedvrouwenpraktijk De Tiende Maand zoekt zelfstandige vroedvrouw
Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt zelfstandige vroedvrouw
Vroedvrouwen gezocht voor een project in Congo Brazzaville
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

Binnenkort verschijnt bij ASP Editions "Farmacologie voor Vroedvrouwen" van
Dr. Gilles Faron en Dr. Dominique Bayot. Dit handboek is een handig
instrument bij het voorschrijven van medicatie door vroedvrouwen.
Farmacologie voor vroedvrouwen is opgezet als een praktische leidraad voor
de dagelijkse praktijk. Het is gericht op studenten vroedkunde, vroedvrouwen
die de aanvullende cursus volgen om het recht op voorschrijven te verwerven
en studenten geneeskunde. Het boek bevat, naast de farmacologie nodig om
op een zelfstandige manier de normale zwangerschap en bevalling te
begeleiden, bovendien een uitgebreide farmacologische kennis over een brede
waaier aan farmaca die vaak worden gebruikt gedurende de zwangerschap.
De VLOV vzw zal dit boek aan een ledenprijs kunnen aanbieden. We houden u hiervan op de hoogte!
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
.

