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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Met veel aandacht volgden wij gisteravond de berichtgevingen. Er is een nieuwe federale regering!
Zodra bekend wordt wie de nieuwe minister van Volksgezondheid wordt, hernemen wij onze
gesprekken, we behartigen steeds uw belangen!
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 vroedvrouwenTREFDAG is op één dag tijd vanuit verschillende werkterreinen de expertise samen te brengen. 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 die 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.
***
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 - VLOV vzw - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
14-10-2014 GOLD Online Perinatal Conference
20-10-2014 Quelle médicalisation au service de la naissance - UPSfB - Louvain-la-Neuve
21-10-2014 Baby Friendly Hospital Initiative: een evaluatie in Vlaanderen - KdG-opleiding Vroedkunde
en GZA Antwerpen - Antwerpen
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

Voor de start van de Wereld Borstvoedingsweek scheef schrijfster Celia Ledoux de column "Uw borst,
uw zaak!?" waarin ze een interessant licht op de zaak werpt, zeer aan te bevelen!
Vanochtend konden we haar vervolgens ook horen bij Hautekiet op radio 1.
***
AZ Nikolaas haalde het regionaal nieuws en de hoofdvroedvrouw zette borstvoeding in de kijker.
Herbekijk hier. Enkele kranten berichtten over de wereldborstvoedingsweek, dat kan je hier nalezen.
Hetzelfde artikel troffen we ook aan in andere kranten.
***
Van de hand van Anne Dedry verscheen er een stuk rond borstvoeding in Knack.
***
Op 7 oktober 2014 werd een bericht gegeven dat in Gothenborg (Zweden) de eerste baby werd
geboren na een uterustransplantatie. 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
•

NIEUW! Erasmushogeschool Brussel zoekt senior onderzoeker Verpleegkunde, Vroedkunde en
Voedings- en Dieetkunde 75%

•

NIEUW! Technical Director Position of Developing Midwives project under BRAC Institute of Global
Health, BRAC University, Dhaka, Bangladesh

•

Stafmedewerker expertisecentrum kraamzorg

•

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

De Verloskundige Indicatielijst ( risicoselectie ) die in Nederland opgesteld is in 2003 wordt heden
herzien. De indicaties waar geen vernieuwde gegevens over zijn, blijven behouden. Een aantal extra
indicaties worden onder de loep genomen en andere indicaties waar nieuwe evidence voor bestaat,
worden herbekijken. Een zeer interessante site waar deze evolutie kan gevolgd worden is via deze
link. Naast de indicatielijst zijn hier recent opgestelde richtlijnen te lezen.
***
In de pers verscheen een verwarrend bericht over het voorschrijven van geneesmiddelen. Het
Federaal Agentschap verduidelijkt wat dit betekent voor België. Op locatie bij het FAGG ( Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) wordt de derde dag van de opleiding
Farmacologie voor vroedvrouwen georganiseerd. De vroedvrouwen leren op die manier het
agentschap kennen. Dr De Schuitteneer (coördinator FAGG ) is de docent voor het onderwerp
'Borstvoeding en geneesmiddelen".
***
De toegankelijkheid van de gezondheidszorg is een belangrijk aandachtpunt. Het RIZIV , samen met
dokters van de wereld lanceerden een persbericht. Hun boodschap naar de regering is duidelijk.
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
.

