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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het nieuwe jaar is alweer goed uit de startblokken. Het wordt een bijzonder jaar waar "samenwerken
voor de goede zorg" onze rode draad wordt. Samenwerken gaat ook over jou en ons als organisatie.
We willen je beter leren kennen en we zouden ook willen dat jij ons beter leert kennen. Als je vragen
hebt vanuit jouw werkveld of je wil je verhaal kwijt? Neem contact op met de VLOV vzw.
De vernieuwing lidmaatschap voor 2015 loopt zeer vlot. We willen je hiervoor hartelijk danken! Ons
vroedvrouwennetwerk wordt hierdoor versterkt en dit zal ons beroep sterker maken. Dit doen we
SAMEN!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Op 10 februari 2015 start de 3-daagse "Fysiologie in de verloskunde" voor de derde keer. Kennis en
inzichten in fysiologie maken van ons sterkere vroedvrouwen. De eerste dag van deze cyclus krijgen
de deelnemers een toemaatje. Veerle Malschaert, actrice en comedienne heeft een zeer mooi
verhaal over haar ervaring bij de geboorte van haar kinderen en ze zal dit op haar eigen ludieke
manier brengen. Geïnteresseerd? Er zijn nog een 14-tal plaatsen.
***
De BMA vzw samen met al de Hogescholen in Vlaanderen organiseren de opleiding Farmacologie
voor vroedvrouwen. Ondertussen kunnen een 100-tal vroedvrouwen fier zeggen dat ze medicatie
mogen voorschrijven. Ze doorliepen de ganse cyclus en slaagden in alle modules van het examen.
PROFICIAT! In februari gaan er 2 nieuwe cursussen Farmacologie voor vroedvrouwen van start. Deze
zullen doorgaan in Leuven en Gent. Inschrijven is nog mogelijk. Voor deze bijscholing wordt tevens
goed

samengewerkt

met

het

FAGG

(

Federaal

Agentschap

voor

Geneesmiddelen

en

Gezondheidscontrole). Er loopt heden een onderzoek binnen het FAGG welke ons aanbelangt. Lees
hier verder.
***

Samen met de vier vroedvrouwenorganisaties in België organiseren we het derde congres van de
Belgian Midwives Association. De lezingen geven inzicht in de toekomst van de bevalling in België. Er
spreken vooraanstaande sprekers die bereid zijn hun kennis en inzicht met ons te delen. Petra Ten
Hoope-Bender zal een sterke presentatie verzekeren. Zij is een Nederlandse vroedvrouw en onze
afvaardiging binnen de WHO (WereldGezondheidsOrganisatie) in Genève. Het is onder haar impuls
dat de vroedvrouwen vier artikels konden publiceren in de Lancet in 2014. Deze artikels betekenen
wetenschappelijke erkenning van ons werk. Je bent hartelijk welkom! Er is simultane vertaling
voorzien voor Engels, Nederlands en Frans.
***
CARE4 komt eraan. Dit internationaal wetenschappelijk symposium, georganiseerd samen met de
verpleegkundigen is dichtbij... niet te missen! Abstracts uit 20 landen maken van dit congres in
Antwerpen een sterk internationaal gebeuren. We nodigen je uit om hierop in te schrijven.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
04-02-2015 CARE4 - Antwerpen
10-02-2015 Fysiologie in de verloskunde - VLOV vzw i.s.m. Thomas More - Lier/Leuven
12-02-2015 Farmacologie - Vlaamse opleidingen / BMA vzw - Gent en Leuven
03-03-2015 BMA-Congres "The Future of Childbirth in Belgium" - BMA vzw -Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
19-01-2015 Professionele beroepsopleiding Integratieve Reflexologie
19-01-2015 Initiatiedag Shiatsu - Erembodegem
31-01-2015 Scholingsdag - La Leche League Vlaanderen - Antwerpen
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

Vandaag was er een item in het VRT-journaal rond gynaecologen die minder vaak kiezen voor een
episiotomie. Dit kunnen we natuurlijk enkel toejuichen! Wij startten dan ook al in september 2014 met
onze Campagne Normale Geboorte. Het waren ook de vroedvrouwen die in het verleden ijverden voor
de registratie van het aantal episiotomies in de SPE-registratie. Dat er in het nieuwsitem überhaupt
kan verwezen worden naar cijfers is dan ook te danken aan onze blijvende inspanningen voor de
belangen van moeder en kind! Dit is een mooi resultaat van een goede samenwerking.
***

Graag delen we met jullie

het fijne nieuws dat de VVOC (Vereniging van Ouders met

Couveusekinderen) door de WHO uitgekozen werd als voorbeeld voor 17/11, Werelddag van het
Vroeggeboren Kind. Hun activiteiten werden gekozen uit de vele landen in Europa en vermeld op hun
website. Het is een mooie erkenning van het werk van onze bevriende organisatie.
***
Onze collega, Tom Van den Broeck, kreeg de kans om tijdens het radio2 programma "de
madammen" ons mooie beroep te profileren. Hij deed dit op een schitterende manier. Profileren doen
we samen!
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
•

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

We willen hierbij een oproep doen: abstracts voor het 2nd European Congress on Intrapartum Care
moeten ingediend worden voor 31 januari 2015.
***
Er is een verandering in de wetgeving omtrent kinderen van een lesbisch koppel. Vanaf 1 januari 2015
is de nieuwe wet op het meemoederschap van kracht wat de adoptieprocedures niet meer
noodzakelijk maakt.
***
Kind & Gezin start een nieuwe nieuwsbrief op: ‘nieuwsbrief over Gezinsondersteuning'. Je kan je
online inschrijven.
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
.

