
Inlichtingen

VBOV Secretariaat

Haantjeslei 185-01

2018 Antwerpen

03/218.89.67 

Maandag tot vrijdag doorlopend open 
van 9u tot 16u

info@vroedvrouwen.be

Inschrijven via inschrijvingsformulier   
https://www.vroedvrouwen.be/vorming/
Internationaledag2022

Locatie

Ter Elst

Kattenbroek 1

2650 Edegem

www.terelst.be

Gratis parking

Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: 
vanuit station Antwerpen-Centraal en   
Antwerpen-Berchem:      
Bus 32 richting Edegem, halte Ter Elststraat

Deelnameprijs

•	 Leden:	€97

•	 Niet-leden:	€148

•	 Student-leden:	€87

•	 Student-niet-leden:	€137	(incl.	lidmaatschap)

 

Dit programma sluit aan bij het beroepsprofiel van 
vroedvrouwen en is opgenomen als permanente 
vorming voor vroedvrouwen

Meer informatie en inschrijving via

www.vroedvrouwen.be

Studiedag 2022

internationale dag 
van de vroedvrouw

donderdag 5 mei 2022

Congrescentrum

ter elst edegem

partners

VU Marlene Reyns, p/a VBOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen 
Ond.nr: 0454.120.544 RPR Antwerpen

met dank aan



Onthaal en koffie: 8u00   inleiding: 8u45 stipt   
Met je toppen van je vingers voel 

jij de optimale positionering aan

je ontlokt geboorte uit arbeid

blijdschap schreeuwt in kleur.

Zonder twijfel oordeel jij snel

steunt vrouwen in barensnood

vangt kind op in zachte landing

liefde tovert een roze wereld.

En hoe je toch kracht kan geven

als het noodlot alle licht dooft 

in leven dat leven had moeten zijn

troost herinnert wie ze missen.

Je vergist je niet bij een volgende

Griekse variant blijf je welkom 

op een donderdag in mei 

is het jouw dag met ons. 

Patrick Verstraete

Plenair

FlaQuM, Flanders Quality Model, naar een duurzaam kwaliteitsbeleid
Prof. Kris Vanhaecht, Hoofd onderzoeksgroep kwaliteit & veiligheid, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid

Gouden Pinard
Uitreiking en voorstelling

de workshops starten om 11u15. u kiest 3 workshops van 1,5 uur 

of u kiest een workshop van 3 uur en 1 workshop van 1,5 uur

Zorgtraject Sterrenkindjes, perinatale begeleiding van Sterrengezinnen in het ziekenhuis
Antoinette de Schipper, vroedvrouw AZ Jan Palfijn Gent

Houdingen en tools voor een optimale positionering en indaling van de baby in het bekken
Francine Deroo, vroedvrouw AZ Jan Palfijn Gent en Hanne Baele, zelfstandige vroedvrouw Geboren in Gent

Hands-on Training Schouderdystocie
Louiza El Amraoui, MSc, vroedvrouw en lector Karel de Grote Hogeschool

Introductiesessie ‘Liefde en geboorte’. Integrale zwangerschapsyoga voor koppels. 
Lut Louisa Van Melle, Yoga docente erkend door YFN, oprichter en coördinator opleiding zwangerschapsYogaBirth

Mama, mag ik melkje? Een ouder kind aan de borst
Elke Moens, vroedvrouw, lactatiekundige UZ Antwerpen

Eerste opvang van de pasgeborene op basis van de officiële ERC-NLS richtlijnen 
Lucré ce Sohier, neonatologie verpleegkundige, NLS instructeur, UZ Antwerpen

‘Liefde en geboorte’. Integrale zwangerschapsyoga voor koppels
Lut Louisa Van Melle, Yoga docente erkend door YFN, oprichter en coördinator opleiding zwangerschapsYogaBirth 

De kracht van Geweldloze Communicatie: kennismaking
Catherine Hermans, CNVC gecertificeerd trainer geweldloze communicatie

De Kunst van Natuurlijk Bevallen
Han Van Dyck, vroedvrouw vroedvrouwenpraktijk La Luna Iedereen welkom op de 

Internationale dag van de vroedvrouw!
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einde voorzien rond 17u00


