VBOV-TREFDAG
Dinsdag 20 oktober 2020

Introductie van de dag
door de moderator
Cluster 1 • 9u00 tot 10u00

Star t van de
life - webinar
om 9u00

Statistieken bevallingen autonoom
uitgevoerd door vroedvrouwen.

Elke Van Den Bergh, vroedvrouw, Zwanger in Brussel
en Alexandra Denys, vroedvrouw, Bolle Buik.

Gebruik van mobiele applicaties door Vlaamse zwangere vrouwen.

Prof. dr. Inge Tency, vroedvrouw, Odisee Hogeschool, Opleiding Vroedvrouw en dr. Dorien Lanssens,
vroedvrouw, Ziekenhuis Oost-Limburg, Clinical Research Program/Mobile Health Unit; Department of
Obstetrics and Gynecology; U Hasselt, Faculty of Medicine and Life Sciences.

Cluster 2 • 10u30 tot 11u30

De rol van de vroedvrouw in het “4de trimester”:
sensitieve zorg voor ouders en baby vanuit de Infant Mentalvisie.

Hilde Seys, MSc, klinisch psycholoog, psychodynamisch kindertherapeute PraxisP KU Leuven en
netmedewerker jonge kind, Ligant, Limburg.

Peersupport groepen voor vroedvrouwen.

Louiza El Amraoui, MSc vroedvrouw, onderzoeker expertisecentrum Zorgstroom, KDG hogeschool
Antwerpen en El Asjadi Habadia, MSc, vroedvrouw, onderzoeker Zorgstroom, KDG hogeschool Antwerpen.

Cluster 3 • 11u30 tot 12u30

Hemato-obstetrie: wat kan hemoglobine
ons leren tijdens de zwangerschap?

Dr. Jorien Vercruyssen, gynaecoloog, UZ Antwerpen.

Mamatens, you’re the one that I want, it’s
electrifying. (pijnbestrijding tijdens de arbeid)

Dr. Davina Wildemeersch, anesthesist, pijnarts, UZ Antwerpen.

Cluster 4 • 13u30 tot 14u30

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid
mbv “Onder vier ogen methode”.
Ruth Borms, seksuoloog, medewerker Sensoa.

Ervaringsverhaal van een vroedvrouw in
coronatijd – hoe angst ombuigen naar
vertrouwen en kracht bij de vrouwen.
Leentje van Dijck, vroedvrouw, Geboortepraktijk.

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 15 november 2020.
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
Leden: Per cluster: €25 – Volledig programma:
€60 • Niet leden: Per cluster: €50 – Volledig
programma: €120 • Leden bachelor studenten vroedvrouwen: Per cluster: €20 – Volledig programma: €40 • Niet leden bachelor
studenten vroedvrouwen: Per cluster: €35 •
Promotietarief voor studenten
niet leden: deelname voor het volledige programma en lid tot eind
2021: €90 (jouw voordeel is max.
4 maanden extra lidmaatschap als
welkomsaanbod)

Inschrijven via
www.vroedvrouwen.be
03/218.89.67

Partners:

info@vroedvrouwen.be

