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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
We volgen voor u de debatten omtrent kortziekenhuisverblijf en reageerden gepast dat
het vooral de vroedvrouwen zijn die de zorg opnemen zowel intra- als extramuraal.
Onze nieuwe beleidsmakers moeten de vroedvrouw van bij het begin van hun
legislatuur leren kennen. Maandag is er een overleg bij het kabinet Crevits om het
proces verder te zetten over de verruiming van de opleiding tot vroedvrouw. De andere
ministers ( Welzijn - ministerie Vandeurzen voor Vlaanderen en Volksgezondheid
ministerie De Block federaal) kregen van ons de vraag tot overleg.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
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We kijken uit naar de Vroedvrouwentrefdag die vrijdag doorgaat in Hasselt. Hier wordt
een 20 jarig mysterie onthuld. Neske maakt zich bekend op de vroedvrouwenTREFDAG. Je kan nog steeds een gok doen via info@vlov.be en een etentje winnen
voor 2 personen in een sterrenrestaurant. De bekendmaking gebeurt bij afsluiting van
de TREFDAG. Tijdens de Trefdag krijg je nog heel wat tips!
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014.
Interesse gewekt? Lees de voorwaarden hier.
***
De Federale Overheid is in de startfase van een onderzoek omtrent het ontwikkelen
van een tool om alcohol- en druggebruik aan te pakken tijdens de zwangerschap. Men
zoekt naar vroedvrouwen die bereid zijn in een focusgroep te zitten en dit in het VLOV
secretariaat op 6 november 2014 van 17u30 tot 19u30. Er wordt een vergoeding
voorzien.Meer kun je hierbij lezen.
***
In het kader van onze nieuwe bevoegdheid willen we u laten weten dat er nieuwe
regels zijn i.v.m. het geneesmiddelenvoorschrift.

ACTI VITEITEN
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
05-11-2014 Journal-Clubs (ism VLOV vzw) - Hasselt
06-11-2014 Jaarlijks BVL congres Borstvoeding - Brussel
06-11-2014 Filmavonden - Turnhout
27-11-2014 Bevallen buiten de lijntjes - Pentalfa
Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website
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Onze Trefdag komt eraan en we verstuurden in de aanloop een persbericht. Stuur dit
gerust door naar jouw perscontacten.
***
Het KCE deed een onderzoek omtrent het verkort ziekenhuisverblijf. Hun persbericht
lees je hier. Het volledige document kun je nalezen via de rubriek 'interessante
literatuur'. Er werd veel aandacht gegeven aan dit onderwerp. Hautekiet nam het op
in zijn programma. De kranten schreven erover, dat kan u hieren hier nalezen. We
reageerden met dit persbericht. Ook dit persbericht mag je doorsturen naar jouw
perscontacten.
***
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan
communicatie@vlov.be.
VACATURES

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

• 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.
INTERESSANTE LECTUUR
Het Federale Regeerakkoord kun je hier integraal lezen. We erkennen raakvlakken met
ons beroep vanaf p 43 tot p 77. We namen reeds contact met onze beleidsmakers om
moeder/kindzorg samen met de vroedvrouwen te bespreken. We houden je op de
hoogte van de besprekingen.
***
Het volledige KCE - rapport welke aanleiding gaf tot de persaandacht i.v.m. verkort
ziekenhuisverblijf kun je hier nalezen.
***
Vitamine D krijgt steeds meer aandacht . We lazen een artikel voor jou. Er start een
research team die als doel heeft na te kijken in hoeverre het nemen van vitaminen

tijdens de zwangerschap en na de bevalling en bij kinderen geïmplementeerd is hier in
België. Het overgebruik van vitaminen wordt hierbij ook nagekeken. We houden je op
de hoogte van verdere ontwikkelingen.
***
In "Birth" verscheen recent een artikel over onderzoek waarbij de invloed van een
goede vroedvrouwenbegeleiding op het verminderen van de angst om te bevallen werd
nagekeken. Dit onderzoek kun je hier nalezen.
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

