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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vanuit Praag willen we jullie vele vroedvrouwengroeten overmaken. Met ca 3500 vroedvrouwen wordt hier dagelijks research
uitgewisseld. Beleef het mee via deze foto's. We zijn met een 30tal Belgische vroedvrouwen hier in Praag en zijn fier dat 9
Belgische vroedvrouwen ook hun onderzoek aan de vroedvrouwenwereld kunnen voorstellen. We nemen ideeën mee naar België
en geven deze vorm via concrete activiteiten en artikelen.
De Nieuwsbrief-redactie.

V L O V

N I E U W S

ICM 2020 zal in Bali doorgaan. We konden niet op tegen de exotische stranden en de hoge temperaturen niettegenstaande we een
sterke campagne voerden en de steun kregen van 72 delegates vanuit het overleg. De link brengt je naar ons promofilmpje. De
resultaten geven ons wel de kans om vanuit de Belgian Midwives Association alle vroedvrouwen wereldwijd uit te nodigen op 13, 14
en 15 september 2019 om samen 100 jaar ICM te vieren hier in België - de "geboorteplaats" van de International Confederation of
Midwives. Schrijf dit alvast in je agenda! Meer nieuws volgt nog. Vroedvrouwen in België zijn tijdens dit congres sterk geprofileerd.
Als BMA vzw hebben we een afvaardiging in de board van ICM en zal Serena Debonnet centraal Europa vertegenwoordigen. We
versterken onze positie en dit zal zijn reflectie kennen op ons nationaal gebeuren.

***

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 is reeds mogelijk.

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.

***

De opleiding Farmacologie zit in de laatste voorbereiding en zal van start gaan in september in Antwerpen en Kortrijk. Het doel is
om alle regio's te voorzien met eenzelfde inhoudelijke opleiding. Inschrijven zal binnenkort mogelijk zijn.

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 organisat ies

25-06-2014 Journal Clubs - KHLim Quadri i.s.m. VLOV vzw - 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

In De Morgen lazen we gisteren over mogelijke nieuwe behandelmethoden voor borstkanker.

***

De aanwezigheid van ca 3500 vroedvrouwen voor het ICM-congres gaat in Praag niet ongemerkt voorbij. Lees hier het artikel in de
Prague Post.

***

Een Luikse melkbank is op zoek naar moedermelk. Lees meer.

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

De Hoge Gezondheidsraad formuleerde een advies rond de implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van
trisomie21.

***

De Human Rights in Childbirth beweging start een CrowdFunding om hun werking nog meer uit te breiden en beter te kunnen
ondersteunen.

***

Het ICM-congres loopt nog tot morgenavond. Vergeet niet dat je nog steeds een aantal sessie online kan meevolgen. Kijk hier voor
meer info. Je kan je ook aanmelden voor de dagelijkse nieuwsbrief.

***

One World Birth is druk bezig met het maken van hun nieuwe film MicroBirth. Kijk hier voor meer info.

***

31 mei was "Werelddag zonder tabak". Vigez riep op om sigaretten en tabak duurder te maken.

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

