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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
We willen ieder van jullie uitnodigen op onze vroedvrouwen - TREFDAG op 24 oktober 2014. De TREFDAG
geeft je de kans om op één dag in contact te komen met verschillende terreinen binnen het
vroedvrouwenberoep. Tevens is dit een ware ontmoetingskans voor vroedvrouwen. WELKOM!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

We willen onze vroedvrouwen - TREFDAG in de kijker plaatsen!! De doelstelling van de vroedvrouwen TREFDAG is op één dag tijd vanuit verschillende werkterreinen de expertise samenbrengen. Dit geeft je als
vroedvrouw de mogelijkheid om snel mee te zijn met de recente bevindingen. Een aantal vroedvrouwen
zullen een poster presenteren. We hebben voor ieder wat wils ! Naast het educatieve aspect is de
vroedvrouwen - TREFDAG een ideale gelegenheid om vroegere collega's te ontmoeten en om nieuwe
collega's te leren kennen. Tevens bieden we je een standenmarkt aan welke je in contact brengt met
nieuwe producten, handige tools en creatieve ideeën. Schrijf je nu in.

Neske maakt zich bekend op de vroedvrouwen - TREFDAG. Doe een gok via info@vlov.be en win een
etentje voor twee personen in een sterrenrestaurant.

***

VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014. Interesse gewekt? Lees de
voorwaarden hier.

***

Om reden van het gevaar voor Ebola heeft de VLOV - groep "Senegal bevalt" beslist hun missie van het
najaar 2014 uit te stellen tot een latere datum. Lees hun blogbericht.

Op zaterdag 13 september 2014 kreeg de Raad van Bestuur van de VLOV vzw het unaniem vertrouwen
van

de

Algemene

Vergadering

om

verder

te

gaan

in

de

ontwikkeling

om

tot

één

Vlaamse

Vroedvrouwenorganisatie te komen. De discussies waren bijzonder interessant en geven ons inzichten om
dit proces grondig aan te pakken.

***

Op 4 februari 2015 gaat het CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress van start. De
VLOV vzw organiseert mee. Bekijk nu de video met alle info over dit congres en save the date.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
24-10-2014 VLOV-Trefdag - VLOV vzw - Hasselt
14-11-2014 VLOV Hoofdvroedvrouwencongres - VLOV vzw - Gent
02-12-2014 VLOV-Borstvoedingscongres - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
03-10-2014 Perinatale sensibilisatie - St Agatha Rode

13-10-2014 Borstvoeding begeleiden - KHLim - Hasselt

31-10-2014 Kinderwens mobiel Vlaanderen - Berchem

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

De NHS ( Het Nationaal gezondheidszorgsysteem in de UK) wijst in een publicatie op de richtlijnen
uitgeschreven door NICE (National Institute for Health and Care Excellence ) dat het aan te raden is aan
vrouwen om meer thuis te bevallen binnen bepaalde gezondheidscriteria. De beroepsorganisatie van
gynaecologen ondersteunt deze richtlijn als bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Lees verder via deze

link.
***
UNICEF plaatste op 21 september 2014 het volgende op hun facebook: Indien een moeder start met
borstvoeding binnen het uur na de geboorte, reduceert zij de kans dat haar kind overlijdt met 44 %.
Minder dan de helft van alle pasgeborenen geniet dit voordeel. Kijk even meer.
***
Van 1 tot 7 oktober 2014 krijgt wereldwijd borstvoeding extra aandacht! Ons gezamenlijk persbericht kan
je

hier

lezen. Neem

je

zelf

een

intiatief

tijdens

deze

borstvoedingsweek,

geef

dit

door

aan

communicatie@vlov.be , dan maken we volgende e NB een inventaris van deze initiatieven.
***
Het Huis der Gezinnen in Anderlecht zet een actie op touw met de vraag aandacht te geven aan kansarme
vrouwen die dezelfde behoeften hebben maar dikwijls het geld niet om hieraan te voldoen. Lees meer over
hun actie!
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! Stafmedewerker expertisecentrum kraamzorg
NIEUW! Karel de Grote-Hogeschool zoekt "Onderzoeker non-technische factoren in de zorg"
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

La Leche League heeft een herziene uitgave van hun Borstvoedingsboek voor ouders. Voor een bestelling
kun je via hun site terecht.

***

We wijzen je graag de weg naar de Kennispoort verloskunde. Zij publiceren in een nieuwsbrief met recent
wetenschappelijk onderzoek welke interessant is voor ons werkterrein. Lees hun nieuwsbrief van
september 2014.

***

"Kortsluiting in mijn hoofd" is het boek van Brenda Froyen waar ze ons meeneemt naar haar postnatale
psychose en waar zij een duidelijke aanklacht uit naar de manier van aanpak en suggesties hoe het beter
kan. Zij doet morgen haar verhaal in Koppen op één. We hoorden Brenda al op radio 1 . Herbeluisteren
kan hier.

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

