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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het voorjaar is in volle voorbereiding. We lichten al een tip van de sluier zodat je voor de onderwerpen die jou
interesseren de data kunt opnemen in je agenda.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Eerder deze week ontving je van ons een mail met de vraag om je lidmaatschap voor 2015 alvast in orde te
brengen. Bij deze herinneren we je hier graag nog eens aan. Lees nog een keer de voordelen van het
lidmaatschap na en stort je lidgeld op onze rekening. Het is voor ons administratieve diensten een try-out met het
doel de papierberg en de kosten te reduceren. Hartelijk dank voor de medewerking.

***

In februari start de 3-daagse "Fysiologie in de verloskunde" opnieuw. Wil je er bij zijn, aarzel dan niet en schrijf je
snel in want de plaatsen zijn beperkt!

***

In het voorjaar gaan er 2 nieuwe cursussen Farmacologie voor vroedvrouwen van start. Deze zullen doorgaan in
Leuven en Gent.

***

Het congres van de Belgian Midwives Association geeft inzicht in de toekomst van de bevalling in België. Er spreken
vooraanstaande sprekers die bereid zijn hun kennis en inzicht met ons te delen. Hier kan je het programma (nog in
laatste afwerking) al even doornemen.

***

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

***

De Koning Boudewijnstichting organiseert overlegmomenten in de verschillende provincies over 'De toekomst van
de gezondheidszorg'. Wil je graag mee denken en hieraan deelnemen? Je bent van harte welkom.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
02-12-2014 VLOV-Borstvoedingscongres - VLOV vzw - Brussel

04-04-2015 CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress - Universiteit Antwerpen, Karel de Grote
Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Hz Universiteit Vlissingen, VLOV vzw - Antwerpen

10-02-2015 Fysiologie in de verloskunde - VLOV vzw i.s.m. Thomas More - Lier/Leuven

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
27-11-2014 "Bevallen buiten de lijntjes." Bijzondere wensen tijdens de bevalling. Hoe ver mogen/moeten we gaan?

27-11-2014 Opleiding reanimatie van pasgeboren baby en volwassene voor vroedvrouwen in de eerstelijnszorg vzw de Bakermat i.s.m. KH Leuven - Leuven

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

Elk jaar op 17 november staan we even stil bij de allerkleinsten op de "Werelddag van het Vroeggeboren Kind". Je
vindt veel info op de site van de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen.
VVOC, VVOG en Kind & Gezin lanceerden ter gelegenheid van deze dag hun sensibiliseringsactie rond
vroeggeboorte. Lees er hier en hier meer over. Ook op radio 1 was er aandacht voor de prematuren.
Het VVOC bracht ook een boek uit vol ervaringsverhalen: "Zo klein, pril en sterk".
***
In Gazet van Antwerpen stelde ZNA Middelheim zijn vernieuwde kraamafdeling voor. Bekijk hier en hierhet
krantenartikel.
***
Op 12 november 2014 berichtte De Standaard: "Bevalling in eenpersoonskamer steeds duurder'.
***
Op 25 november 2014 wordt de Roses Revolution georganiseerd. Een beweging vanuit moeders tegen
onrespectvolle behandeling en misbruik tijdens de bevalling. Hier vind je de website, en hier de facebook-pagina.
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! UC Leuven-Limburg zoekt een opleidingsverantwoordelijke Vroedkunde

•

Technical Director Position of Developing Midwives project under BRAC Institute of Global Health, BRAC

•

Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde

University, Dhaka, Bangladesh

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

Bij uitgeverij Clavis verscheen vorige maand een prentenboek getiteld ‘Kleine Woelmuis', over het verlies van een
pasgeboren woelmuisje en hoe de andere dieren daarmee omgaan. Vanaf 4 jaar.

***

De Wereld Gezondheidsorganisatie publiceerde een document met als onderwerp: The prevention and elimination
of disrespect and abuse during facility-based childbirth.

***

In de nieuwsflash van Tijdschrift 6 /2014 worden twee Nederlandse research resultaten opgenomen, gelezen op de
site van de Kennispoort Verloskunde.

Twin anemia polycythemia sequence - dit handelt over Twin-Twin Transfusion met een nieuwe Solomon techniek en
dit kan je integraal hier lezen.

Een tweede doctoraatsonderzoek dat werd opgenomen is "De rol van cliënten, vroedvrouwen en beleid in de
preventie van infectieziekten tijdens de zwangerschap." Dit kan je hier volledig 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

