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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Gisteren, tijdens het borstvoedingscongres kwam één van de vroedvrouwen naar mij en vroeg me
"Heb ik iets gemist?" Zij heeft een aantal jaren niet als vroedvrouw gewerkt en is onlangs terug gestart
in ons mooie beroep. "Iedereen kent hier precies iedereen... hoe komt dit toch?" Zich hier niet van
bewust, bevestigde zij één van onze doelstellingen nl. het netwerk van vroedvrouwen versterken.
Binnen een sterk netwerk, versterk je ook het beroep van vroedvrouw. De e-nieuwsbrief ondersteunt
het netwerk.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Gisteren konden we op het VLOV-borstvoedingscongres weer genieten van een aantal zeer
interessante presentaties. Je kan ze op onze site nalezen, de foto's volgen later deze week.
***
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 al even doornemen.
VLOVvzw wil, geïnspireerd door Music for life, een warme week voorbereiden tijdens de laatste week

van het jaar. We roepen op om een goed doel aan te brengen ( bondige beschrijving van het doel)
tegen ten laatste 8 september 2014 om 10u00 via info@vlov.be. We kiezen een aantal van deze
goede doelen en zetten een actie op touw om de goede doelen te steunen. Vroedvrouwen for life!
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. We gaan de laatste weken van deze actie in, ze loopt nog tot 31
december 2014. Lees de voorwaarden hier.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
04-02-2015 CARE4 - Antwerpen
10-02-2015 Fysiologie in de verloskunde - VLOV vzw i.s.m. Thomas More - Lier/Leuven
12-02-2015 Farmacologie - Vlaamse opleidingen / BMA vzw - Gent en Leuven
03-03-2015 BMA-Congres "The Future of Childbirth in Belgium" - BMA vzw -Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
04-12-2014 Verloskunde in Beweging II: UGent - Gent
04-12-2014 Sexual and Reproductive health and rights today and tomorrow - ICRH - Gent
11-12-2014 Levensreddende vaardigheden in de verloskunde - Antwerpen
16-12-2014 Studiedag vroedkunde "Fysiologie" - Vives - Brugge
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

Op ons borstvoedingscongres gisteren 2 december 2014 reikte de Mustela Foundation haar "Beurs
voor onderzoek in Verloskunde" uit aan VLOV-lid Leen Van den Eeden. We willen Leen hierbij
feliciteren en veel succes wensen bij haar onderzoek. Binnenkort is er opnieuw een oproep, deze prijs
wordt jaarlijks uitgereikt! We houden je op de hoogte!
***
Karel de Grote Hogeschool stuurde onlangs volgend persbericht n.a.v. hun studiedag over de
Vlaamse ziekenhuizen met BFHI-label.
***
We lazen in het BBC Health News een pleidooi voor meer vroedvrouw-geleide zorgeenheden en een
pleidooi voor de thusibevalling. Lees even mee!.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
•

UC Leuven-Limburg zoekt een opleidingsverantwoordelijke Vroedkunde

•

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

Nieuwe NICE guidelines i.v.m. intrapartum care. Deze guidelines zijn vandaag gepubliceerd en kun je
hier nalezen. Neem even de tijd om deze door te nemen.
***
Interessant stuk in de New England Journal of Medicine over de screening door mammografie:
Abolishing Mammography Screening Programs? A view from the Swiss Medical Board.
***
In BMC Pregnany & Childbirth verscheen Investigating Attachment, caregiving, and mental health: a
model of maternal-fetal relationships.
***
IBFAN benadrukt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Convention of the Rights of the
Child het belang van een blijvende inzet voor de promotie, bescherming en ondersteuning van
borstvoeding.
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
.

