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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vele gezinnen leven in een examensfeer. We wensen jullie een periode waar er ruimte kan
gegeven worden aan onze studenten om zich in alle rust voor te bereiden op het examen. Wij
kijken alvast uit naar volgend jaar. De kalender 2014 is in voorbereiding! Al heel wat afspraken
zijn gemaakt. We maken ons op voor de eindejaarsperiode en we kunnen nu al zeggen dat we een
paar verrassingen in petto hebben. Hou ons in de gaten!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V L O V N I E U W S

Het handboek 'Farmacologie voor vroedvrouwen : leidraad voor opleiding
en dagelijkse praktijk' is een onmisbaar instrument bij het voorschrijven van medicatie door
vroedvrouwen. In de online VLOV-shop is het boek nu te koop aan de speciale prijs van 20
euro i.p.v. 25 euro, zolang de voorraad strekt!
Het voorschriftenrecht is nog geen feit. We wachten op publicatie in het Staatsblad en houden u
verder op de hoogte.
***
Gisteren ging het 'VLOV-Borstvoedingscongres 2013' door. Prof Hale gaf interessante
uiteenzettingen over 'Borstvoeding en medicatie'. VLOV leden kunnen met hun login
de presentaties downloaden van de website in het VLOV-archief. Een aantal presentaties en de
vertalingen staan nog niet online en volgen later.
***
Als VLOVvzw ondersteunen we graag uw persoonlijke administratie. Hierbij nog een aantal codes
Permanente Vorming die we onlangs toegekend kregen. Andere codes van bijscholingen zijn
eerder doorgegeven of genoteerd op uw aanwezigheidsattest.

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
• 06-12-2014 Borstvoeding begeleiden, basiscursus voor de gezondheidszorg - Antwerpen
• 07-12-2014 Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg - Brussel
• 09-12-2014 Haptonomische begeleiding rondom zwangerschap en geboorte - Sint-Niklaas

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

Zorgnet Vlaanderen deelde 75 zorgballonnen uit aan enthousiaste, creatieve en inspirerende
zorgmedewerkers die door een collega of directie werden genomineerd. Ook twee
vroedvrouwen ontvingen een zorgballon. Een dikke proficiat! Lees alle verhalen van de
zorgballonnen.
***
In de hogeschool Thomas More, campus Turnhout kunnen de studenten vroedvrouwen en
afgestudeerde vroedvrouwen die een bijscholing volgen, al een tweetal jaar een echte bevalling
simuleren met bevallingspop Caat. Lees het artikel dat in het Nieuwsblad verscheen naar
aanleiding van de Dag van de Wetenschap.
***
Elk jaar op de tweede zondag in december, dit jaar dus op zondag 8 december 2013,
wordtWereldlichtjesdag georganiseerd. Op deze dag steken mensen om 19u00 over de hele
wereld kaarjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Lees meer.
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
De hormonale vaginale ring Nuvaring ligt internationaal onder vuur. Met de Nuvaring zou de kans
op trombose, longembolieën en herseninfarcten groter zijn dan met gewone anticonceptiepillen.
> Lees het artikel dat in de Volkskrant verscheen.
> Lees de Deense studie van Prof. Lidegaard (2012) waaruit blijkt dat het risico op trombose met
de Nuvaring dubbel zo groot is ten opzichte van de traditionele pil.
> Herbeluister de reactie van gynaecoloog Steven Weyers in het radioprogramma Hautekiet op
Radio 1.

***
Uit een onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt
datvruchtbaarheidsbehandelingen niet altijd tot betere zwangerschapscijfers leiden dan
eenafwachtend beleid bij koppels met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. Een
afwachtend beleid bij koppels met een goede kans op natuurlijke conceptie wordt in de praktijk
niet altijd toegepast, wat leidt tot overbehandeling, onnodige complicaties en kosten.
In België ijveren we dan ook voor preconceptie consulten bij de vroedvrouw die de kans op een
natuurlijke conceptie vergroten.
> Lees de samenvatting van het proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive
Medicine' (2013).
> Download het volledige proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive Medicine'
(2013).
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
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vertalingen staan nog niet online en volgen later.
***
Als VLOVvzw ondersteunen we graag uw persoonlijke administratie. Hierbij nog een aantal codes
Permanente Vorming die we onlangs toegekend kregen. Andere codes van bijscholingen zijn
eerder doorgegeven of genoteerd op uw aanwezigheidsattest.

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
• 06-12-2014 Borstvoeding begeleiden, basiscursus voor de gezondheidszorg - Antwerpen
• 07-12-2014 Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg - Brussel
• 09-12-2014 Haptonomische begeleiding rondom zwangerschap en geboorte - Sint-Niklaas

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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D E

M E D I A

Zorgnet Vlaanderen deelde 75 zorgballonnen uit aan enthousiaste, creatieve en inspirerende
zorgmedewerkers die door een collega of directie werden genomineerd. Ook twee
vroedvrouwen ontvingen een zorgballon. Een dikke proficiat! Lees alle verhalen van de
zorgballonnen.
***
In de hogeschool Thomas More, campus Turnhout kunnen de studenten vroedvrouwen en
afgestudeerde vroedvrouwen die een bijscholing volgen, al een tweetal jaar een echte bevalling
simuleren met bevallingspop Caat. Lees het artikel dat in het Nieuwsblad verscheen naar
aanleiding van de Dag van de Wetenschap.
***
Elk jaar op de tweede zondag in december, dit jaar dus op zondag 8 december 2013,
wordtWereldlichtjesdag georganiseerd. Op deze dag steken mensen om 19u00 over de hele
wereld kaarjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Lees meer.
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
De hormonale vaginale ring Nuvaring ligt internationaal onder vuur. Met de Nuvaring zou de kans
op trombose, longembolieën en herseninfarcten groter zijn dan met gewone anticonceptiepillen.
> Lees het artikel dat in de Volkskrant verscheen.
> Lees de Deense studie van Prof. Lidegaard (2012) waaruit blijkt dat het risico op trombose met
de Nuvaring dubbel zo groot is ten opzichte van de traditionele pil.
> Herbeluister de reactie van gynaecoloog Steven Weyers in het radioprogramma Hautekiet op
Radio 1.

***
Uit een onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt
datvruchtbaarheidsbehandelingen niet altijd tot betere zwangerschapscijfers leiden dan
eenafwachtend beleid bij koppels met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. Een
afwachtend beleid bij koppels met een goede kans op natuurlijke conceptie wordt in de praktijk
niet altijd toegepast, wat leidt tot overbehandeling, onnodige complicaties en kosten.
In België ijveren we dan ook voor preconceptie consulten bij de vroedvrouw die de kans op een
natuurlijke conceptie vergroten.
> Lees de samenvatting van het proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive
Medicine' (2013).
> Download het volledige proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive Medicine'
(2013).
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
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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vele gezinnen leven in een examensfeer. We wensen jullie een periode waar er ruimte kan
gegeven worden aan onze studenten om zich in alle rust voor te bereiden op het examen. Wij
kijken alvast uit naar volgend jaar. De kalender 2014 is in voorbereiding! Al heel wat afspraken
zijn gemaakt. We maken ons op voor de eindejaarsperiode en we kunnen nu al zeggen dat we een
paar verrassingen in petto hebben. Hou ons in de gaten!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V L O V N I E U W S
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en dagelijkse praktijk' is een onmisbaar instrument bij het voorschrijven van medicatie door
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verder op de hoogte.
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• 09-12-2014 Haptonomische begeleiding rondom zwangerschap en geboorte - Sint-Niklaas

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

Zorgnet Vlaanderen deelde 75 zorgballonnen uit aan enthousiaste, creatieve en inspirerende
zorgmedewerkers die door een collega of directie werden genomineerd. Ook twee
vroedvrouwen ontvingen een zorgballon. Een dikke proficiat! Lees alle verhalen van de
zorgballonnen.
***
In de hogeschool Thomas More, campus Turnhout kunnen de studenten vroedvrouwen en
afgestudeerde vroedvrouwen die een bijscholing volgen, al een tweetal jaar een echte bevalling
simuleren met bevallingspop Caat. Lees het artikel dat in het Nieuwsblad verscheen naar
aanleiding van de Dag van de Wetenschap.
***
Elk jaar op de tweede zondag in december, dit jaar dus op zondag 8 december 2013,
wordtWereldlichtjesdag georganiseerd. Op deze dag steken mensen om 19u00 over de hele
wereld kaarjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Lees meer.
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
De hormonale vaginale ring Nuvaring ligt internationaal onder vuur. Met de Nuvaring zou de kans
op trombose, longembolieën en herseninfarcten groter zijn dan met gewone anticonceptiepillen.
> Lees het artikel dat in de Volkskrant verscheen.
> Lees de Deense studie van Prof. Lidegaard (2012) waaruit blijkt dat het risico op trombose met
de Nuvaring dubbel zo groot is ten opzichte van de traditionele pil.
> Herbeluister de reactie van gynaecoloog Steven Weyers in het radioprogramma Hautekiet op
Radio 1.

***
Uit een onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt
datvruchtbaarheidsbehandelingen niet altijd tot betere zwangerschapscijfers leiden dan
eenafwachtend beleid bij koppels met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit. Een
afwachtend beleid bij koppels met een goede kans op natuurlijke conceptie wordt in de praktijk
niet altijd toegepast, wat leidt tot overbehandeling, onnodige complicaties en kosten.
In België ijveren we dan ook voor preconceptie consulten bij de vroedvrouw die de kans op een
natuurlijke conceptie vergroten.
> Lees de samenvatting van het proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive
Medicine' (2013).
> Download het volledige proefschrift 'Tailored Expectant Management in Reproductive Medicine'
(2013).
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
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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vele gezinnen leven in een examensfeer. We wensen jullie een periode waar er ruimte kan
gegeven worden aan onze studenten om zich in alle rust voor te bereiden op het examen. Wij
kijken alvast uit naar volgend jaar. De kalender 2014 is in voorbereiding! Al heel wat afspraken
zijn gemaakt. We maken ons op voor de eindejaarsperiode en we kunnen nu al zeggen dat we een
paar verrassingen in petto hebben. Hou ons in de gaten!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V L O V N I E U W S

Het handboek 'Farmacologie voor vroedvrouwen : leidraad voor opleiding
en dagelijkse praktijk' is een onmisbaar instrument bij het voorschrijven van medicatie door
vroedvrouwen. In de online VLOV-shop is het boek nu te koop aan de speciale prijs van 20
euro i.p.v. 25 euro, zolang de voorraad strekt!
Het voorschriftenrecht is nog geen feit. We wachten op publicatie in het Staatsblad en houden u
verder op de hoogte.
***
Gisteren ging het 'VLOV-Borstvoedingscongres 2013' door. Prof Hale gaf interessante
uiteenzettingen over 'Borstvoeding en medicatie'. VLOV leden kunnen met hun login
de presentaties downloaden van de website in het VLOV-archief. Een aantal presentaties en de
vertalingen staan nog niet online en volgen later.
***
Als VLOVvzw ondersteunen we graag uw persoonlijke administratie. Hierbij nog een aantal codes
Permanente Vorming die we onlangs toegekend kregen. Andere codes van bijscholingen zijn
eerder doorgegeven of genoteerd op uw aanwezigheidsattest.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
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