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Beste VLOV-lid,

Beste geïnteresseerde,

De visitaties van de opleidingen zijn achter de rug. Terwijl de zon ons beter gezind wordt, verdedigen de
studenten hun eindwerken. We kijken uit naar hun resultaten en hun frisse ideeën.

Het najaar is in volle voorbereiding. We bieden een programma aan voor elk werkterrein. Houd de site in
de gaten!

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
De Federale Raad van Vroedvrouwen startte op 3 juni 2013 de
nieuwe legislatuur. Katelijne De Koster, afgevaardigd door de VLOV
vzw, zal de Raad zes jaar voorzitten. Mevr. Onkelinx werd
vervangen door mevr. Fontaine tijdens deze zitting. Katelijne gaf
een krachtige installatiespeech. Mevr. Fontaine gaf aan dat het KB
i.v.m. het voorschriftenrecht bij de minister van Financiën ligt en om
reden dat dit weinig impact heeft op de begroting waarschijnlijk
tegen oktober kan opgenomen worden in het Staatsblad. Andere

agendapunten kun je nalezen in de tekst. We zullen de vroedvrouwenbelangen verdedigen en mee ijveren
om tot steeds betere kwalitatieve zorg te komen.
De codes van de permanente opleidingen worden volgende week vrijgegeven. We zullen al onze
communicatiekanalen gebruiken, zodat u uw persoonlijke administratie in orde kunt maken.
Voor de vijfdaagse opleiding ‘Evidence Based Midwifery' is de inschrijving geactiveerd. Wetenschap en
vroedvrouw wordt een steeds belangrijkere link. Onderbouw jezelf sterker door deze opleiding te volgen!

A C T I V I T E I T E N

VLOV activiteiten
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
7-6-2013 Mini-symposium: obesitas en voortplanting - KU Leuven, UZ Leuven en KHLim - Leuven
8-6-2013 Mini-symposium Kinderrevalidatie Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel Multidimensionaal
bekeken - UZ Gent
15-6-2013 Praktische Oefendag Shiatsu - Het Rustpunt - Gent
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

Wereldwijd kwam de vroedvrouw in de media op 5 mei! ICM bezorgde ons een overzicht dat jehier kan
bekijken.

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

Perinatale mortaliteit in het Brussels gewest... nuancering van de gebruikte cijfers: lees het hier.
Mevr. Meulders schreef een ervaringsverhaal over haar zoontje Jesse, die in de
baarmoeder gestorven is. Het is steeds interessant om de ervaringen van onze doelgroep
te beluisteren en hieruit te leren. ISBN-nummer: 978946001197. Het boekje kost 15 € en
werd uitgegeven door uitgeverij Vrijdag.

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

.

