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Beste VLOV-lid,
Onze organisatie - VLOV vzw - rouwt om het heengaan van de zeer geliefde en gewaardeerde vroedvrouw,
Martine Macquoy. Zij werkte als vroedvrouw in het UZ Gasthuisberg en in de eerste lijn. Zij heeft jaren
haar ideeën vorm kunnen geven in onze Werkgroep bijscholing. We missen haar nu al. Het afscheid van
Martine zal plaatsvinden in O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand te Haacht-Station op zaterdag 28 maart om
11u30. We delen in het verdriet van de familie.In memorie.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Ook dit jaar organiseren we ter gelegenheid van de Internationale dag van de Vroedvrouw op 5 mei
onze befaamde broodzakkenactie. Om deze 40.000 broodzakken met vroedvrouwenboodschap onder de
bakkers te verdelen hebben we jouw hulp nodig! Ken je bakkers die hun brood hiermee willen verpakken
en kan je in de laatste week van april de broodzakken afhalen in één van de provinciale afhaalpunten?
Stuur dan snel een mailtje naar communicatie@vlov.be en maak de vroedvrouw nog bekender in jouw
buurt!

***

Op vrijdag 13 maart 2015 verdedigde Mieke Embo, coördinator van de opleiding vroedkunde aan de
Arteveldehogeschool, haar proefschrift over werkplekleren aan de Universiteit van Maastricht. Met dit
proefschrift behaalde ze de graad van doctor. Wij wensen haar van harte proficiat!

***
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vroedvrouwen verruimden hun kennis en inzichten omtrent het geboorteproces. Benieuwd hoe het eraan
toeging? Neem een kijkje in het fotoalbum. Deze opleiding wordt jaarlijks herhaald en is in samenwerking
met Thomas More Lier.

***

Serena Debonnet zit voor de BMA vzw in de board van de International Confederation of Midwives. Zij leidt
de groep vroedvrouwen van Centraal Europa. Meer info over ICM (bestuur) vind je hier. Ook jij bent
doorheen de VLOV vzw lid van ICM. Op 21 en 22 maart 2015 waren 30 Europese vroedvrouwen te gast in
Brussel. Er werden veel ervaringen uitgewisseld en dit geeft meer inzicht. Het doel van deze groep bestaat
erin samen te werken aan de topics die in Europa belangrijk zijn en hier ondersteuning krijgen vanuit het
internationaal gebeuren. ICM is partner van de WHO. We zullen u verder informeren over dit proces.

***

De vrijwilligersorganisatie LUMOS organiseert op vrijdag 24 april 2015 een benefietavond in Campus
Gasthuisberg Leuven om de zorg voor moeders en kinderen in Rwanda te verbeteren. Met het
ingezamelde geld willen

ze een ‘model-' en ‘therapeutische' keuken op poten zetten waar

de

voedingsdeskundigen van het ziekenhuis aan de jonge mama's kunnen leren hoe ze kwaliteitsvolle voeding
kunnen klaarmaken. Download de uitnodiging.

***

SPE doet een DRINGENDE oproep om de dossiers van de thuisbevallingen van 2014 op te sturen. Op dit
moment zijn slechts 300 thuisbevallingen geregistreerd. We willen ze allemaal opnemen in SPE. Vragen
hierover? Stuur een mail naar info@vlov.be.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
05-05-2015 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Dworp (OPGELET! De workshop 'Opvang
en reanimatie van de neonaat volgens de NLS richtlijnen' is reeds VOLZET.)

17 en 24-09-2015 Gespecialiseerde farmacologie - Brussel en Turnhout

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
31-03-2015 Van preconceptie tot post partum - Lier

02-04-2015 Topicdag vroedkunde - VIVES Brugge

02-04-2015 Wondzorg - laatste evidentie - Turnhout

Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website
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In de Standaard lazen we dat de gezondheidsdoelstellingen rond voeding en beweging die de Vlaamse
Overheid in 2008 vooropstelde, wellicht niet zullen behaald worden tegen eind 2015. Sterker nog, uit
de beschikbare cijfers zou blijken dat we er zelfs op achteruit zijn gegaan sinds 2008. Verontrustendis
het cijfer van het aantal baby's dat op dag 6 borstvoeding krijgt : 54,2 procent in 2013 tegenover
65,0 procent in 2008...Werk aan de winkel!

***
In de vorige nieuwsbrief haalden we al aan dat de abortuswet op 3 april 2015 25 jaar zal bestaan. Naar
aanleiding hiervan vragen de abortuscentra een update van de wet. De wettelijke termijn van twaalf
weken zou uitgebreid moeten worden. Daarnaast ijveren de centra voor een wetenschappelijk orgaan
om statistieken te maken, zodat de overheid het beleid op basis daarvan kan bijsturen.
Lees het artikel in De Standaard.
De hernieuwing van de abortuswet kwam eveneens aan bod in De Ochtend op Radio 1. Herbeluister.

***

Ken je vroedvrouwen die actief waren in de jaren 50/60 (nu ongeveer 80 jaar en ouder)? Stuur dan een
mail naar communicatie@vlov.be. De VRT is voor een nieuw programma op zoek naar vroedvrouwen die in
deze periode werkten. Dit is een mooie kans om ons beroep te profileren!

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! Vroedvrouwenteam Levenslicht zoekt nieuwe gepassioneerde collega
Vroedvrouwenpraktijk ‘t Geboortehuis in Gent is op zoek naar een nieuwe collega
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

Deze week verscheen in de krant dat baby's die langer borstvoeding krijgen, een hoger IQ hebben,
meer kans hebben om een hoger diploma te halen en meer te verdienen. Dit blijkt uit een grootschalig
Braziliaans onderzoek bij 6.000 baby's waarin onderzocht werd wat de effecten van borstvoeding op lange
termijn zijn. Het onderzoek startte in 1982 en de onderzoekers volgden drie decennia lang de levensloop
van de 6.000 baby's.

Er kwamen enkele vragen vanuit de media. de vroedvrouwen gaven een duidelijk antwoord.

Lees het volledig artikel Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and
income at 30 years of age : a prospective birth cohort study from Brazil, Victora, Cesar G. e.a.

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

.

