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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Preconceptiezorg is een terrein waar we als vroedvrouw nog meer informatie nodig
hebben. Deze zorg is toch een opdracht die voor ons van bijzonder belang is. Dit kan
je nalezen in ons beroepsprofiel.( heden wordt dit herwerkt). Deze dagen is een
krachtige site gelanceerd www.gezondzwangerworden.be onder de vleugels van
minister Vandeurzen, waar opnieuw vroedvrouwen de drijvende kracht waren. Meer
bijscholingen focussen op dit onderwerp. Een nog verder te exploreren gebied!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V L O V

N I E U W S

Vanuit de Belgian Midwives Association sturen we het volgende persbericht. Dit mag
gerust doorgestuurd worden naar uw contacten. Als vroedvrouwen bereiden we ons
voor op de toekomst en willen we een prominentere rol spelen in de zorg omtrent
geboorte. Moeder en kind centraal en een multidisciplinair team waar door goed
samenwerken de zorg kan verbeteren. Het persbericht wordt verstuurd naar
aanleiding van het derde congres van de Belgian Midwives Association. Je bent
hartelijk welkom! Er is simultane vertaling voorzien voor Nederlands en Frans.
***
5 mei 2015 is wereldwijd "De Internationale dag van de Vroedvrouw". Traditiegetrouw
brengen we dan graag vroedvrouwen samen om de inzichten te vergroten en
ervaringen te delen. Bekijk hier het programma en schrijf je in. Als je op tijd inschrijft,
kan de keuze van jouw workshops volledig gevolgd worden.
A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten

03-03-2015 BMA-Congres "The Future of Childbirth in Belgium" - BMA vzw -Brussel
05-05-2015 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Dworp
Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties

05-03-2015 Neonatal Life Support - KHLim - Hasselt
12-03-2015 STAN®-monitoring: - Karel de Grote-Hogeschool - Antwerpen
17-03-2015 Studiedag Perinatologie - UZ Brussel - Brussel

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

We lazen voor u in De Standaard het nieuws omtrent een nieuwe site die de focus legt
op preconceptiezorg. Hier kan je het bericht lezen en hier. Ook De Morgen berichtte
hierover. Het persbericht is hier gelinkt. Met onze felicitaties aan de vroedvrouwen die
hun schouders hieronder gezet hebben.
***
In "Profiel", het ledenmagazine van de Onafhankelijke Ziekenfondsen was
ook aandacht voor de vroedvrouw.
***
In de Gazet van Antwerpen lazen we over de opening van het Mama Café in Schoten.
Zag je zelf ergens
communicatie@vlov.be.
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V A C A T U R E S

• NIEUW! 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

Nathalie Cardinaels werkt aan een nieuw boek dat handelt over burn-out bij
hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg. Hiervoor is ze op zoek naar zoveel
mogelijk hulpverleners die de vragenlijst willen invullen. Ook zoekt ze nog mensen die
een persoonlijke getuigenis (die uiteraard geanonimiseerd wordt) willen insturen over
overspannenheid en/of burn-out bij zichzelf of anderen op het werk.
Werk je graag mee? Lees dan hier de begeleidende brief en hier de vragenlijst.
***
Na bijna 240 KCE-rapporten is het niet altijd evident om op de website vlot terug te
vinden wat je zoekt. Sinds kort heeft het KCE daarom een nieuwe aanpak om daarbij
te helpen: de FOCUS pagina's. Daar zitten al de directe links naar al de rapporten over
een welbepaald thema. Momenteel zijn er 3 FOCUS pagina's online die voor ons
interessant zijn:
• FOCUS op borstkanker (screening en behandeling)
• FOCUS op zwangerschap en geboorte
• FOCUS op kwaliteitsindicatoren in de zorg
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

