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Inlichtingen

VBOV Secretariaat

Haantjeslei 185-01

2018 Antwerpen

03/218.89.67 

Van maandag tot vrijdag bereikbaar 
van 9u00 tot 16u00 

info@vroedvrouwen.be
www.vroedvrouwen.be

sponsors

VBOV-TREFDAG
Donderdag  21 oktober 2021 

Start  webinar 
om 9u00 

Deelnameprijs

Leden:  €60

Niet leden:  €120

Leden bachelor studenten vroedvrouwen: €40

Niet leden bachelor studenten vroedvrouwen: €80 

Promotietarief voor studenten niet leden: 

Deelname voor het volledige programma en lid tot 
eind 2022: €90 (jouw voordeel is max. 4 maanden 
extra lidmaatschap als welkomstaanbod) 

Dit programma sluit aan bij het beroepsprofiel van 
vroedvrouwen en telt mee als Permanente Vorming 
voor vroedvrouwen. De leden vroedvrouwen krijgen 
na het volgen van de opleiding automatisch hun 
aanwezigheidsattest in hun persoonlijk account op 
intranet www.vroedvrouwen.be

Inschrijven via www.vroedvrouwen.be

03/218.89.67 • info@vroedvrouwen.be
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A Introductie van de dag  

Cluster 1  • 9u00 tot 10u20 

Oxytocin, Birth and Babies: new understandings and hormonal gaps.     
Dr. Sarah Buckley, phd kandidaat University of Queensland, Australie, auteur van verschillende boeken en 

publicaties over oxytocine bij arbeid, bevalling en borstvoeding.  

Pre-eclampsie: een gewaarschuwde vrouw is er twee waard.
Prof. Yves Jacquemyn, diensthoofd obstetrie en gynaecologie, UZA. 

Cluster 2  • 10u30 tot 11u50

Corona en de effecten mentaal op korte- en lange termijn.
Prof. Kris Van den Broeck, psycholoog, gedragstherapeut, UAntwerpen.   

Zorgpad Perinatale Mentale Gezondheid.
Dr. An-Sofie Van Parys, postdoc onderzoeker, vroedvrouw, psychotherapeute en 

seksuologe, U(Z)Gent, Zwanger in Brussel, OLV Asse.

Cluster 3  • 12u00 tot 12u40

Donormelk.
Dr. An Eerdekens, staflid neonatologie, UZ Leuven.

12u40 tot 13u30 Middagpauze

Cluster 4   • 13u30 tot 14u50

Hypothermie behandeling bij asfyctische pasgeborene.
Dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe, , neonataal intensivist, ZOL.  

Bekkenbodem(re)educatie.
Dr. Hedwig Neels, postdoc onderzoeker, kinesitherapeut bijzonder bekwaam in 

bekkenbodemreeducatie, perinatale en manuele therapie, U(Z) Antwerpen.

Cluster 5   • 15u00 tot 15u40

Vaccinatie tegen covid19: waar staan we vandaag?
Prof. Pierre Van Damme, vaccinoloog, hoofd centrum voor de evaluatie van vaccinaties, UAntwerpen. 

De lezingen worden online gevolgd en er is ruime mogelijkheid voor interactie. 

Nadien zullen de lezingen met code nog kunnen bekeken worden tot en met 30 november 2021.  

Deze webinar wordt technisch ondersteund door MOTCHA
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..
deze dag

gaat weer niet

geruisloos voorbij

maar maakt muziek

op treffende thema’s.

deze dag

maakt alles goed

composities door deskundigen

met slimme nootjes op elke i

specialisten neurien wijsheden.

deze dag 

logt online aan op 21 oktober

en roept alle vroedvrouwen

bij hun naam zodat ze 

niet vergeten erbij te zijn. 

                                          

 Patrick Verstraete 
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