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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het jaar is pas begonnen en we wensen je een bijzonder goed en succesvol 2013. We willen hier aan
meehelpen en zullen je elke veertien dagen voorzien van up-to-date vroedvrouweninformatie. We
werken graag samen met jullie aan een versterking van ons beroep en zullen er in 2013 weerom
volledig voor gaan! Hierbij alvast de eerste nieuwsbrief van 2013.
Veel leesplezier!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Op 1 januari veranderen er traditioneel heel wat zaken op vlak van regelgeving. Niettegenstaande de
vele besparingen die de regering doorvoert in 2013, hebben we een indexaanpassing gekregen voor
onze nomenclatuur. Een overzicht van de nieuwe tarieven (vanaf 1 januari 2013) kun je downloaden
via deze link.
Op zaterdag 23 februari organiseren wij een rondetafeldiscussie "Vroedvrouwen en wetenschap", het
belooft een zeer interessante voormiddag te worden, wij verwelkomen jullie graag!
In maart is er het tweejaarlijkse BMA-congres. Het thema is "Woman and midwife: 'a strong
partnership'". Simultane vertaling is voorzien voor Nederlands, Frans en Engels. Het programma staat
inmiddels online en de inschrijvingen zijn geopend: ga gerust een kijkje nemen.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten

21-1-13 Infoavond 'Opstart zelfstandige praktijk' - VLOV vzw - CC De Schakel, Waregem
23-2-13 Vroedvrouwen en wetenschap: rondetafeldiscussie - VLOV vzw- Hotel Serwir Sint-Niklaas
28-3-13 Tweedaagse rond de fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en post partum - VLOV
vzw - Jeugdherberg De Blauwput, Leuven

Activiteiten gecoördine erd door bevriende organisaties
18-1-13 Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - Julius Academy, Utrecht
24-1-13 Kinderwensspreekuur: verloskundigen geven preconceptiezorg - Academie Verloskunde
Maastricht - Utrecht
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

Geboortes met kerst en op nieuwjaarsdag zijn altijd al bijzonder. Als er dan nog eens een (spontaan
verwekte) drieling geboren wordt, dan wordt het wel heel speciaal! Je kan er hier over lezen of hier het
fragment uit het journaal bekijken.
One World Birth, de organisatie achter de film "Freedom for Birth" die in september in première ging,
heeft nu een 15 minuten durende verkorte versie van de film online gezet, specifiek om vrij te bekijken
en te delen: bekijk hem hier.

V A C A T U R E S
Nieuw! Vroedvrouwpraktijk Mimaia zoekt deeltijds zelfstandige vroedvrouw
AZ Lokeren zoekt een hoofdvroedkundige
UZ Brussel zoekt adjunct hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling
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

De "White Ribbon Alliance" strijdt wereldwijd voor een verbetering van de veiligheid en gezondheid van
moeders: klik.
Wij lazen een interessant artikel in BJOG: Effects of continuity of care by a primary midwife (caseload
midwifery) on caesarean section rates in women of low obstetric risk: the COSMOS randomised
controlled trial. Dit onderzoek wijst namelijk uit dat werken volgens 'caseload midwifery' de

sectiopercentages doet dalen! Lees hier het volledige artikel.
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
.

