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Beste VLOV-lid,
Nog 13 dagen aftellen naar de Internationale dag van de Vroedvrouw. We dromen over een tijd waar de
geboorte van een kind over heel de wereld veilig kan gebeuren met een begeleiding van een vroedvrouw.
We dromen dat in Westerse landen respect is voor de keuzes die de moeder maakt, waar voor elke moeder
tijd gemaakt wordt voor één van de belangrijkste gebeurtenissen uit haar leven. Vroedvrouwen wereldwijd
dromen mee. Hopelijk mogen we je verwelkomen op 5 mei 2015. We voorzien een passend geschenkje
voor deze feestdag. De vroedvrouwen die aanwezig zijn op 5 mei 2015 in Dworp krijgen ter gelegenheid,
bij vraag, een autosticker gratis op de achterruit. Bij carpooling geven we de sticker mee zodat je dit zelf
kan aanbrengen. Zo maken we SAMEN de vroedvrouw bekend in onze samenleving.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

De broodzakken met vroedvrouwenboodschap zijn gearriveerd! Al heel wat enthousiaste vroedvrouwen
zullen de zakken verspreiden bij bakkers in hun buurt. Ken jij ook een bakker die de broodzakken wil
gebruiken? Bel dan snel naar de contactpersoon van een afhaalpunt in je buurt om een doos broodzakken
op te halen. Download hier de lijst met afhaalpunten.

Om in de aanloop naar de Internationale Dag van de Vroedvrouw op 5/5/2015 ons mooie beroep al onder
de aandacht te brengen zou het fijn zijn als de bakkers vanaf dinsdag 28/4/2015 de zakken zouden
gebruiken.

***

We bereiden ons momenteel volop voor op de jaarlijkse hoogdag voor vroedvrouwen op 5 mei. Die dag
willen we ook de aandacht trekken van de media. Lees alvast ons persbericht en voel je vrij om het door
te sturen naar je eigen (pers)contacten!

***

Op 27 april 2015

hebben we een afspraak op het kabinet met de Minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid Maggie De Block. Lees onze agendapunten.

***

Op de website van het RIZIV verscheen een update van de lijst van geheel of gedeeltelijk
terugbetaalde contraceptiva voor jonge vrouwen (tot de leeftijd van 20 jaar).

> Lees meer

***

We willen u ook al "warm" maken voor onze nieuwe E Nieuwsbrief. Dit is de laatste in huidige vorm.

De

E Nieuwsbrief krijgt een frissere look. We blijven garant staan voor update informatie op uw maat!

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
24-04-2015 Draagconferentie Vlaanderen - Draagconsulenten Vlaanderen vzw - Antwerpen
24-04-2015 Shiatsu Postnataal - Hikari Healing - Erembodegem
28-04-2015 Op de wijze van "mindfulness" in de zorg staan - Hivset - Turnhout

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

Door de oprichting van het ‘Fonds Marleen Temmerman' wil de Universiteit Gent eer betuigen aan deze
bezielde academica en wil ze de verdere ontwikkeling van het ICRH blijven ondersteunen. Omdat ze samen
met ons gelooft dat vrouwen het verschil kunnen maken. Onze projecten dragen bij tot het welzijn van
vrouwen, maar ook van mannen en kinderen en van de samenleving als geheel. Het is immers zo dat meer
rechten voor vrouwen, een vlotte toegang tot voorbehoedsmiddelen en een goede seksuele en
reproductieve gezondheid bijdragen aan de ontplooiingskansen van zowel vrouwen als kinderen en aan de
sociaaleconomische ontwikkeling van gemeenschappen wereldwijd. De website is hier gelinkt.

***

In de weekendeditie van De Standaard verscheen deze week het moedige verhaal van een koppel dat
tijdens de zwangerschap van hun tweeling te maken kreeg met een ernstige CMV besmetting.

> Lees het volledige artikel.

***

Op zaterdag 18/04/2015 vond om 11u de "Great Cloth Diaper Change". Met
dezewereldrecordpoging om meer dan 9.770 baby's (het huidige wereldrecord nvdr.) tegelijkertijd te
verversen wil men het gebruik van de wasbare luier promoten.

> Lees het artikel op Redactie.be

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! Vroedvrouwenpraktijk Elke Notebaert - Melissa Kemps zoekt enthousiaste collega

•
•

AZ Sint-Maarten Mechelen zoekt adjunct hoofdvroedvrouw

vroedvrouw

EBMPracticeNet zoekt hoofdredacteur

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

Vroedvrouw Hannelore Waeles schreef naar aanleiding van de doodgeboorte van haar tweede zoon
hetkinderboek 'Ono, een bijzonder broertje' Het is een ontroerend verhaal over een jongen die op
zoek gaat naar zijn overleden broertje. Hoewel het over een doodgeboren broertje gaat, kan het in de
bredere context gebruikt worden en kan het troost bieden bij elk verlies. Het prentenboek is voor
kinderen vanaf 4 jaar en werd prachtig geïllustreerd door Sara Gerard.
Het boek (ISBN 978-94-915-3807-0) kost 15 euro en is in liggend A4-formaat uitgegeven door Casa
Littera.

Download de cover.

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

