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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vele vroedvrouwen vertoeven in het warme zuiden of het hoge noorden... of blijven thuis. Vakantie heeft
niets te maken met bestemming maar met even stil te staan in de stroom en vanop afstand te kijken
welke richting je uit gaat. Geniet van deze fijne periode en ondertussen houden wij u op de hoogte van het
reilen en zeilen binnen de vroedvrouwenwereld.

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 is terug actief en heeft ons de codes van voorbije Permanente Vorming doorgegeven.
Indien u nog geen mail kreeg, kunt u hier de codes overnemen. Noteer deze code met het aantal uur op
uw aanwezigheidsattest.

***

Op 14 september 2013 zijn er bestuursverkiezingen tijdens de Algemene Vergadering van de VLOVvzw.
Heb je interesse om mee richting te geven? Laat dit weten via info@vlov.be. Meer info i.v.m. de
kandidaatstelling lees je hier.

***

ICM heeft bekend gemaakt welke ingestuurde abstracts /posters weerhouden werden. Is ook jouw
abstract/poster weerhouden, dan geven we als aanmoediging en waardering een financiële ondersteuning
voor het ICM - congres in Praag. We verwachten uw aanvraag vóór 14 oktober 2013. Meer info lees
je hier.

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: Bridging the gap - KCE - Brussel
21-09-2013 Sensiplan, consulentencursus - Gent
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

Inge Tency verdedigde haar doctoraat op 28 juni 2013 in Auditorium C in UGent. We mochten mee getuige
zijn dat zij doctoreerde met haar proefschrift "Inflammatory response in maternal serum during preterm
labour". Een samenvatting van haar Phd vind je hier. Meer informatie wordt opgenomen in het Tijdschrift
voor Vroedvrouwen. Proficiat Inge. De verdediging maakte ons fier om vroedvrouw te zijn!

V A C A T U R E S
Vroedvrouwenpraktijk "De Oever" zoekt collega (Brugge)
ECK "De Volle Maan" zoekt 2 stafmedewerkers ( St Joost-Ten-Node)
Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt 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

KNOV publiceerde een nieuwe richtlijn omtrent het opsporen van foetale groeivertraging. U kan deze
richtlijn hier nalezen.

***

Wie zwanger is, zit dikwijls met veel vragen over voeding. In het boekje "Eten in mama's buik" zijn er
antwoorden op deze vragen. Anita Badart, auteur van het boekje heeft een presentatie gegeven voor de
VLOV vzw in het najaar 2010 over het onderwerp "Voeding in de zwangerschap" Meer info over haar pas
uitgegeven boek vind je hier. Een recentie wordt opgenomen in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen.

***

De media berichtte ons dat er in 2012 minder bevallingen waren in Vlaanderen. Meer hierover vind je hier.

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

