Nieuwsbrief 12/2014
.
..

.

Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het is je vast niet ontgaan dat België gisteren zijn openingswedstrijd in het WK voetbal won. De volksreactie die dit gebeuren uitlokt is
voer voor sociologen. Plots verbleken de regeringsonderhandelingen en de examens. Qua marketing kunnen we hier nog van leren, hoe
kunnen we ook de vroedvrouw zo uitgesproken profileren? Het WK zal alvast goed gevolgd worden.
We volgen ondertussen voor u de regeringsonderhandelingen nauwgezet op en vragen nogmaals om onze agendapunten mee te
nemen in het regeerakkoord.
Wat de examens betreft willen we onze studenten vroedvrouwen veel succes toewensen, de VLOV vzw zal graag aanwezig zijn op uw
promotieviering. Nog even alles geven! Voor de vroedvrouwen die blokkende studenten in huis hebben, een goede raad: verwen ze
tijdens deze periode zodat ze in alle rust kunnen thuiskomen en in een warm nest deze laatste examendagen kunnen voorbereiden.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
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OPROEP!
Voor ons vakantienummer zijn we nog op zoek naar een paar ervaringsverhalen, geschreven door de vroedvrouw of door de ouders. We
ontvangen deze graag op redactie@vlov.be.
We zijn tevens op zoek naar quotes die door ouders op de bedankingskaartjes worden geschreven. Stuur ook deze naar
redactie@vlov.be. We maken hier graag een compilatie van.
***
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 zal van start gaan in september in Antwerpen en Kortrijk. Het doel is om alle regio's te voorzien met
eenzelfde inhoudelijke opleiding. Je kan inschrijven via deze link.

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
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
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Onze Vlaamse vroedvrouwen zijn erg bezig met het ondersteunen van het vroedvrouwenwerk in Afrika, zo ook Thea Van Rumst uit
Lokeren. Ze doet op zondag 17 augustus 2014 mee aan de Mr. T. Ladies Triathlon in Gent ten voordele van Pumwani Maternity Hospital
in Nairobi, Kenia. Kijk even op haar website.
***
Wij lazen over een zeer jonge vroedvrouw in Het Laatste Nieuws.
***
De regels van sociale media site Facebook i.v.m. het posten van foto's waarop tepels te zien zijn werd gewijzigd.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
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 COST Action groep doet onderzoek naar kwaliteit van moeder-kindzorg in Europa. Laat je cliënten de enquête invullen.
***
"Midwifery" wordt gezien als het belangrijkste tijdschrift voor vroedvrouwen. Als lid van de VLOV vzw heb je de mogelijkheid om dit
tijdschrift fulltext te lezen. Indien dit voor jou nog niet in orde is, stuur dan je rijksregisternummer door naar info@vlov.be. Op deze

manier kun je nog meer tijdschriften lezen en blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vroedvrouwenonderzoek.
Mentale gezondheidszorg krijgt meer aandacht. Het gelinkte artikel in de laatste editie van "Midwifery" leert ons over de bruikbaarheid
van de Edingburgh Postnatal Depression Score om pospartum depressie op te sporen.
***
Hierbij een reminder: Wil je zelf onderzoek uitvoeren? Mustela, partner van VLOV vzw, looft jaarlijks een prijs van 8000€ uit als
ondersteuning voor VROEDVROUWENONDERZOEK. Interesse? Stuur je aanvraag binnen!
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
.

	
  

