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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Internationalisering is een trend waar we in mee moeten. Verder kijken dan Vlaanderen verruimt de
geest. Care4 is alvast in laatste voorbereiding om internationale research en ervaringen te delen. We
kijken er naar uit!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

LEDENADMINISTRATIE: Het eerste tijdschift van 2015 is in volle voorbereiding. Voor diegenen
die hun lidmaatschap reeds hernieuwden voor 2015 blijft alles ongehinderd doorgestuurd
worden. Reeds meer dan 1100 vroedvrouwen zijn reeds in orde voor 2015. DANK! We
eindigden 2014 met 1600 leden! Dank aan alle leden voor deze vlotte opvolging.
***
REMINDER: 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 6 -tal plaatsen.
***
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. Margriet
Wentink specialiseerde zich in traumaverwerking en zal een presentatie geven over vroegkinderlijk
trauma. Je kan al iets over haar lezen via deze link. 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. Hier kan je het
programma al even bekijken. Online inschrijven zal vanaf maandag 2 februari 2015 mogelijk zijn.

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
03-02-2015 Studiedag Perinatologie - UZ Brussel - Brussel
05-02-2015 Cancer in Young Women - UZ Leuven - Leuven
06-02-2015 Obestetric anesthesia towards better care for mother and child - Leuven
12-02-2015 Avondseminarie ivm leefstijl bij de zwangere - Diepenbeek
Een overzicht van alle studiedagen vind je in de kalender op de VLOV-website
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In de Gazet van Antwerpen lazen we dat een kindje geboren werd in de lift van het ziekenhuis in Geel.
Lees hier het verhaal.
***
In The Guardian lazen we dat Paus Franciscus moeders van 33 kinderen die hij doopte in de Sixtijnse
kapel opriep hun kinderen de borst te geven, ook tijdens de dienst. Altijd fijn als borstvoeding zo
aangemoedigd wordt.
***
Vorige week werd er in de media gedebatteerd over de aanwezigheid van de vader in de verloskamer.
Komt deze aanwezigheid moeder en kind wel ten goede? Er was ook aandacht voor op radio 1 en
daar kon Marlene Reyns de VLOV vertegenwoordigen.
***
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

Er bestaat een duidelijk verband tussen baarmoederhalskanker en de aanwezigheid van een lokale
infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel wordt overgedragen. Het KCE stelde,
samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Kankerregister, vast dat een
screening met de HPV-test, die het virus opspoort, vrouwen ouder dan 30 jaar beter beschermt tegen
baarmoederhalskanker dan de klassieke uitstrijkjes (ook Pap-test genoemd), en dit aan een lagere
kost. Bovendien zou de HPV-test de duur tussen 2 onderzoeken in alle veiligheid kunnen verlengen
van 3 tot 5 jaar. Belangrijk is daarbij dat alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar zich verder laten screenen.
Dat geldt ook voor vrouwen die werden gevaccineerd tegen het HPV-virus, omdat het vaccin niet
beschermt tegen alle virustypes en de werkingsduur van het vaccin nog onvoldoende is gekend.
***
Het artikel dat aanleiding gaf tot de discussie over pijnbeleving bij de moeder of deze al dan niet
beïnvloed wordt door de aanwezigheid van de partner kan je hier lezen. We stellen ons toch wel
vragen bij dit onderzoek, vooral het generaliseren van de resultaten in het kader van een bevalling is
in vraag te stellen.
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
.

