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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De VLOV vzw zit in een overgangsperiode wat betreft de Raad van Bestuur. In 2014 start een nieuwe
legislatuur. We zorgen voor een goede continuïteit.
We sturen u graag informatie vanuit eerste hand zodat u goed op de hoogte blijft van het reilen en zeilen
binnen het vroedvrouwengebeuren.
Deze dagen krijgt u een uitnodiging om uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2014. We zullen u ook in
2014 een goede ondersteuning geven binnen uw werk als vroedvrouw. We willen u alvast bedanken voor
de hernieuwing van van uw lidmaatschap.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Gisteren was er een commissie overleg binnen het RIZIV. Een aantal veranderingen zijn op komst. Deze
willen we u graag al even doorgeven. Lees via deze link. Let wel op! Deze zijn nog niet van kracht. We
geven u bericht indien het officieel is, maar willen u nu reeds informeren.
***
De VLOV vzw is vanuit de expertengroep mee betrokken in een studie van het KCE - Kenniscentrum
Gezondheidszorg, "Towards an integrated model of postpartumcare in Belgium: an optimization
of costs and quality of care for mother an newborn". De resultaten worden verwacht in
september/oktober 2014.
***
Afgelopen zaterdag werden tijdens de Algemene Vergadering van de VLOVvzw de nieuwe leden van de
Raad van Bestuur voor de volgende legislatuur gekozen. Lees hier wie de leden van de Raad van
Bestuur zijn voor de komende vier jaar. De mandaten ( voorzitter/ ondervoorzitter/secretaris/

penningmeester ) worden verkozen door de nieuwe Raad van Bestuur op 22 januari 2014.
***
Maandag 25/11 om 13u30 is in het VLOVsecetariaat, Haantjeslei 185-01 in Antwerpen een overleg
gepland om de nieuwe website verder vorm te geven. Heb je ideeën of wil je graag mee nadenken
over een gebruiksvriendelijke website? Dan ben je van harte welkom!
***
Deze week werden nog een aantal nieuwe foto's van de voorbije Trefdag online geplaatst. Je kan
ze hier bekijken.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
• 13-01-2014 Infoavond : Opstart zelfstandige praktijk - Hasselt
• 13-02-2014 De fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum - Lier en Leuven
• 13-03-2014 Mama Wee 2014 - Gent
• 05-05-2014 Internationale dag van de vroedvrouw - Dworp
• 06-05-2014 Childbirth Education met Prof. Mary Nolan - Dworp

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
• 22-11-2013 Borstvoeding begeleiden, basiscursus voor de gezondheidszorg - Antwerpen
• 26-11-2013 (Onvervulde) kinderwens en infertiliteitsbehandelingen - De Kraamkaravaan Gent
• 28-11-2013 Tijd voor rouw ?! - Turnhout
• 07-12-2014 Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg - 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
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M E D I A

Naar aanleiding van de Werelddag van het Vroeggeboren Kind (17 november) organiseert de
opleiding vroedkunde van KAHO Sint Lieven de actie "Socks for Life" waarbij ze 5.837 babysokjes willen
verzamelen als symbool voor alle Vlaamse baby's die in 2012 vroegtijdig ter wereld kwamen. Daarnaast
ondersteunen zij het VVOC met talrijke acties in de maand december in het kader van Music for Life.
Download hier meer informatie over de actie. Wil je nog meer lezen over de achtergrond van deze acties?
Lees dan hier verder.
***
In de KNACKweekend verscheen een opmerkelijk artikel over borstvoeding. U kan dit hiernalezen.
Wenst u te reageren op dit artikel? Geef uw reactie door via info@vlov.be. We zullen alle reacties
verzamelen en doorsturen.
***
Naar aanleiding van de Wereld Diabetesdag op 14 november verscheen een artikel in de krant

over zwangerschapsdiabetes. Het aantal zwangeren met zwangerschapsdiabetes neemt almaar toe en
een screening op bestaande types diabetes vóór de dertiende zwangerschapsweek wordt dan ook
aangeraden. Lees hier het artikel dat in De Standaard verscheen.
***
Een hartverwarmend filmpje over een pasgeboren tweeling werd gespot op de online versie van 'De
Gazet van Antwerpen'. Kijk je mee?
***
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
Zelfstandige vroedvrouw - Vroedvrouwenteam Ammavita - Aalst
Zelfstandige vroedvrouw - Vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik - Leuven
Hoofdvroedvrouw Operatiezaal - CRG Brussel

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

Deze week verscheen in de krant een artikel over een
Argentijnse mechanieker die een instrument (de Odon Device) ontwikkeld heeft om een baby geboren te
laten worden bij een gecompliceerde uitdrijvingsfase. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is erg
enthousiast over de uitvinding. Het goedkope instrument zou veiliger en gemakkelijker te gebruiken zijn
dan de forceps/vacuumpomp en het zou een veilig alternatief zijn voor bepaalde sectio's in gebieden met
beperkte medische hulp.
• Lees hier het artikel dat in De Standaard verscheen.
• Lees hier het bericht op de website van WHO.

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

.

