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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Als vroedvrouwenorganisatie zijn we getroffen door hetgeen in de GAZA gebeurt. Niet alleen op deze locatie maar op vele plaatsen in de
wereld worden baby's geboren in slechte omstandigheden zoals oorlog, hongersnood en met minder goede gezondheidszorgen. We
willen onze stem laten horen met daarbij een duidelijk streven: laat ons de krachten bundelen om elke baby een warm welkom te
bezorgen! Een ondersteunend document werd door de ICM vrijgegeven tijdens het congres in juni 2014.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

We hebben een Vlaamse regering en lazen voor u het regeerakkoord. Moeder-kindzorg is geen prioriteit voor deze regering, maar we
vinden voldoende raakvlakken om vanuit ons memorandum een aantal punten in het regeerakkoord mee te concretiseren. We hebben
alvast een overleg gevraagd met minister Vandeurzen (Welzijn) en minister Crevits (Onderwijs). We houden u op de hoogte.
***
Het aantal sectio's oversteeg 20 % (SPE, 2013), een noodzaak om evenwicht te bieden. Onze 'Campagne Normale Geboorte' zal
gelanceerd worden op 5 september 2014 tijdens de start van de viering '20 jaar VLOV vzw'. Er zal een persbericht worden verstuurd. We
ontwikkelen 10 vuistregels voor de moeders en voor de vroedvrouwen. De opleiding 'Fysiologie' start voor de derde keer in het voorjaar.
We lichten al even een tip van de sluier maar verfijnen de tools nog verder.
***
I.v.m. onze viering '20 jaar VLOV vzw' willen we ieder van jullie met jullie familie uitnodigen op de VLOV - Familiedag in Puyenbroek
(Wachtebeke). Van harte welkom! Denk eraan om even te laten weten dat je komt.
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014. Interesse gewekt? Lees de voorwaarden hier.

***
REMINDER
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 mogelijk.
***
We willen jullie uitnodigen op onze TREFDAG die zal doorgaan op 24 oktober 2014 in het Cultureel Centrum in Hasselt. Inschrijven is
nu reeds mogelijk!
***
NESKE MAAKT ZICH BEKEND OP ONZE TREFDAG 2014! Doe een gok en win een etentje in een sterrenrestaurant.

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
02-12-2014 VLOV-Borstvoedingscongres - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
29-08-2014 Verloskunde en Homeopathie - Den Haag
18-09-2014 Farmacologie voor vroedvrouwen - Kortrijk en Antwerpen
25-09-2014 Het borstvoedingscongres - Ede
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

Enkele politici brachten een wetsvoorstel aan i.v.m. gendergelijkheid. We willen onze sterke naam 'vroedvrouw' niet kwijt en reageerden
met een persbericht. Doorheen de gesprekken leerden we dat er toch een ongenoegen leeft onder onze mannelijke collega's. We
zoeken naar constructieve voorstellen. We namen contact op met de politici om hierover verder in overleg te gaan.
Ons persbericht kreeg aandacht van de media. ATV interviewde een aantal vroedvrouwen.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
NIEUW! Head of Office, Management of Primary Health Care and Services Delivery Systems (Almaty, Kazakstan)
De Oever zoekt zelfstandige vroedvrouw
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 Kennispoort verloskunde brengt continu relevante nieuwe research voor vroedvrouwen. Hierbij de link naar hun nieuwsbrief van juli
2014.
***
Hierbij een laatste 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
.

	
  

