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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vakantie in zicht! We wensen al onze lezers alvast een mooie vakantie toe. We blijven u ook in juli en
augustus berichten van alle nieuwigheden belangrijk voor u als vroedvrouw.
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

Er wordt druk gelobbyt deze periode om tot een sterker profiel en een betere verloning te komen. Heb
jij nauwe contacten met de politiek? We nemen contact en bezorgen een dossier. Ook uw commerciële
contacten die binnen onze deontologische code vallen, worden deze dagen aangeschreven. Geef een
seintje aan info@vlov.be.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
09-09-2013 Infoavond 'Opstart zelfstandige praktijk' - VLOV vzw - Cultuurcentrum Ter Dilft, Bornem
19-09-2013 Vijfdaagse over 'Evidence Based Midwifery' - VLOV vzw en KHLim INSCHRIJVEN KAN
17-10-2013 VLOV Trefdag - VLOV vzw - ICC Gent

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
12-09-2013 10 jaar KCE 'Bridging the gap' - Brussel
24-09-2013 Kwetsbaar in de wieg - ECK - Brussel
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

Annick Bogaerts verdedigde op 7 juni 2013 haar phd thesis ' Obesity and pregnancy' en kan zich als
vroedvrouw doctor in de medische wetenschappen noemen. Ze kreeg veel persbelangstelling met dit
zeer maatschappelijk relevant onderwerp. Het journaal gaf hiervoor aandacht en dit kunt
uhier beluisteren. Ook andere media berichtte hierover. Bij het einde van de voorstelling werd nog
een foto genomen. We wensen haar alvast hartelijk proficiat met deze bijzondere titel!
***
Sabine Van de Vyver is met MEMISA naar Congo geweest en kon bij de Madammen haar verhaal
kwijt. Luister maar even meer. De moeite waard! Andere verhalen volgen nog in het Tijdschrift.
***

Expertisecentrum "De Kraamvogel" won de "Armoede uitsluiten" prijs van Welzijnszorg. Dit werd
bericht in het journaal en in andere media. Onze felicitaties aan de winnaars!

V A C A T U R E S
Twee stafmedewerkers gezocht voor "De volle maan" in Brussel
Vroedvrouwenpraktijk De Tiende Maand zoekt zelfstandige vroedvrouw
Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt zelfstandige vroedvrouw
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

We lazen nieuwe richtlijnen op de site van Kind en Gezin over de suppletie van vitamine D. We
nodigen u uit om deze richtlijnen via deze link even door te nemen.
***
Kind en Gezin geeft alle zorgverleners de kans om gratis een online module over borstvoeding te
volgen. U kan hier registeren.
***
De BMJ publiceerde een artikel waarvan de outcome aangaf dat de geplande thuisbevalling door goed
opgeleide vroedvrouwen een daling geeft in morbiditeit bij de moeder. U kan het artikel hier
downloaden.
***
U bent uitgenodigd een vragenlijst in te vullen ivm partnergeweld. Dank voor uw medewerking.
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
.

