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Beste VLOV-lid,
Al onze lezers willen we vooreerst een fijne vakantieperiode wensen.
Wij bereiden ons voor op de "Internationale dag van de vroedvrouw" op 5 mei 2015... nog 28 dagen te
gaan. We zouden je willen aanzetten om ook in jouw omgeving de vroedvrouw in het daglicht te plaatsen.
Plan activiteiten, geef extra aandacht aan de vroedvrouwen in je team, je collega's en maak contact met
de media. Ons persbericht volgt nog. Samen profileren we de vroedvrouw sterker!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Op 1 januari 2015 is de definitie van ‘goedkoop voorschrijven' gewijzigd. De bedoeling is voorschrijvers
aan te moedigen de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. Zo moet niet enkel de patiënt minder
betalen maar houdt de Overheid ook meer middelen over om te investeren in vernieuwing. De lijst van
goedkope geneesmiddelen zal vanaf 1 april 2015 maandelijks aangepast worden op de website van het
RIZIV, deze van BCFI et via applicaties voor smartphone of tablet.

> Lees meer

***
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De

gespecialiseerde centra onderzoeken of thuismonitoring zinvol is voor een kind en stellen indien nodig een
monitor ter beschikking.

> Lees meer
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Vroedvrouw broodzakken met
buurt?
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naarcommunicatie@vlov.be en maak de vroedvrouw nog bekender in jouw buurt!
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A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
05-05-2015 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Dworp (OPGELET! De workshop 'Opvang
en reanimatie van de neonaat volgens de NLS richtlijnen' is reeds VOLZET.)

17 en 24-09-2015 Gespecialiseerde farmacologie - Brussel en Turnhout

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
13-04-2015 Evidence Based Midwifery - MOOC (Massive Open Online Course)

06-04-2015 Human Rights in Childbirth Eastern Europe Conference - Zagreb

23-04-2015 Preconceptiezorg nader bekeken - UGent en Vives - Kortrijk

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

Op radio 1 gaf dr. Cammu vorige week een antwoord op de vraag of de partner bij de bevalling aanwezig
moet zijn. In zijn antwoord noemde hij de vroedvrouw als de belangrijkste persoon om de vrouw
doorheen het geboorteproces te begeleiden. Herbeluister het fragment vanaf 5 min 55 sec.

***

In het gezondheidsmagazine 'Profiel' van Partena Ziekenfonds verscheen een artikel naar aanleiding van
de verkorte ligduur na een bevalling. In het artikel wordt het belang van een goede postnatale zorg in
de thuisomgeving na een korter ziekenhuisverblijf benadrukt. Een herwaardering van het beroep van
vroedvrouw!

Lees het artikel (1) en (2)

***

Ken je vroedvrouwen die actief waren in de jaren 50/60 (nu ongeveer 80 jaar en ouder)? Stuur dan een
mail naar communicatie@vlov.be. De VRT is voor een nieuw programma op zoek naar vroedvrouwen die in
deze periode werkten. Dit is een mooie kans om ons beroep te profileren!

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! EBMPracticeNet zoekt hoofdredacteur
NIEUW! Gezocht : vroedvrouwen voor een project in Afrika, Congo Brazzaville
Vroedvrouwenteam Levenslicht zoekt nieuwe gepassioneerde collega

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

In de Standaard verscheen deze week een artikel over de reden waarom er wereldwijd meer jongens
dan meisjes geboren worden. Uit een studie van het Fresh Pond Research Institute in Cambridge VS zou
blijken dat er, in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, vlak na de bevruchting evenveel mannelijke
dan vrouwelijke embryo's zouden zijn. Tijdens de eerste week na de conceptie worden meer mannelijke
dan vrouwelijke embryo's afgestoten maar gedurende de tien tot vijftien weken daarna eindigen meer
zwangerschappen van meisjes dan van jongens in een miskraam. Tussen week 28 en week 35 worden dan
weer meer jongetjes dood geboren. Over de volledige zwangerschap genomen sterven meer
meisjes dan jongens, waardoor uiteindelijk meer jongens geboren worden dan meisjes.

Lees het volledige artikel "The human sex ratio from conception to birth" van Steven Hecht Orzack
e.a. dat in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences verscheen.

***

In het onderzoek "Perinatale sterfte en morbiditeit bij geplande thuisbevallingen en poliklinische
bevallingen" werden gegevens uit de landelijke perinatale en neonatale registraties over een periode van
7 jaar gebruikt om de perinatale sterfte en morbiditeit te vergelijken tussen zwangeren met een laag risico
op een gecompliceerde bevalling die ofwel thuis ofwel polikinisch wilden bevallen. Uit de resultaten blijkt
dat er geen verhoogd risico is op perinatale sterfte of perinatale morbiditeit onder laag-risico vrouwen
die er voor kiezen om thuis te bevallen, op voorwaarde dat het verloskundige systeem toegerust is
met goed opgeleide verloskundigen en een adequaat transport- en verwijssysteem.

Lees het artikel "Perinatale sterfte en morbiditeit bij geplande thuisbevallingen en poliklinische
bevallingen" van Ank de Jonge e.a.

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

