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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Terwijl de zon de lente aankondigt, kijken we uit naar de Internationale Dag van de
Vroedvrouw op 5 mei 2014. We verwelkomen jullie graag in Dworp met interessante
lezingen en workshops. Nog niet ingeschreven? Doe dit nu! Dit garandeert dat je keuze in
workshops gevolgd kan worden.
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

Geïnteresseerd in de projecten en verwezenlijkingen van de VLOV-werkgroep
"Vroedvrouwen verleggen grenzen"? Kom op 13 maart naar de studiedag Mama Wee. Zin
en Onzin van Noord-Zuidwerking in Gent. Lezingen over de zin en onzin van werk in Afrika
worden aangevuld met een Afrikaanse maaltijd en "Dwarsbalk" zorgt voor de muzikale
afsluiting van de dag. Het wordt een warm NoordZuid gebeuren. We kijken ernaar uit je te
verwelkomen.
***
ICM (International Confederation of Midwives) maakte het thema van de Internationale Dag
van de Vroedvrouw bekend: "Midwives changing the world one family at a time", dat kadert
binnen het overkoepelende thema "The world needs midwives now more than ever". Deze
twee thema's onderlijnen het belang van vroedvrouwen en hun werk zowel lokaal als
globaal. Daarbij verwijzen wij graag nog een keer naar de ICM-profileringsfilm die we vorig
jaar vertaalden. Dit is nog steeds actueel!
A C T I V I T E I T E N

VLOV activiteiten

13-03-2014 Mama Wee 2014 - Gent
05-05-2014 Internationale dag van de vroedvrouw - Dworp
06-05-2014 Childbirth Education met Prof. Mary Nolan - Dworp
Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
01-03-2014 Initiatiedag Shiatsu - Gent
12-03-2014 Om en rond prenatale diagnostiek
12-03-2014 Attachment theory, neuropsychology and infant carrying - Turnhout
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
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Gezondheidseconoom Lieven Annemans stelt in zijn nieuwe boek De prijs van uw
gezondheid dat tot 15% van de middelen voor gezondheidszorg verspild worden. Hij haalde
hiermee uitgebreid de media. Je kon hier op de site van de redactie en in knack over lezen.
Hij stelt het huidige systeem erg in vraag. Zijn boek lokt interessante discussies uit, vandaag
gelezen in de Standaard. Dit is ook voor de vroedvrouw stof om over na te denken.
***
Er is een wetsvoorstel i.v.m. de keuze van de familienaam van de pasgeborene. Dit zou voor
ons geen administratieve vereenvoudiging worden. Hier het bericht, gelezen voor u in de
Standaard. We volgen het voor u op.
***
Vorige week was het "week van de lentekriebels". FARA stuurde een persbericht met hun
aandachtspunten. Lees hier verder.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
NIEUW! Zorgmanager Cluster Moeder- en Kindzorg - AZ Nikolaas
UZ Brussel zoekt een adjunct-hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling/de kraamafdeling MIC

Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde
Vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik zoekt collega zelfstandige vroedvrouw
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

In onze gemedicaliseerde verloskunde worden gelukkig nog kritische vragen gesteld. Naar
ons gevoel kunnen we nog een stap verder gaan maar de ACOG, American College of
Obstetricians and Gynecologists, publiceerde deze week een advies getiteld Safe
Prevention of the Primary Cesarean Delivery waar de vraag gesteld wordt of we niet te snel
overgaan tot een sectio.
***
De Leuvense Navelstrengbloedbank ontwikkelde een zwangerschapsapp om aanstaande
moeders en zorgverleners te informeren over navelstrengbloeddonatie. De app heet
"Leuvencord" en is beschikbaar in ‘Google Play' (Androïd) en ‘App Store' (Apple). Voor de
kadering van navelstrengdonatie verwijzen wij graag naar onze poll in het Tijdschrift voor
Vroedvrouwen van nov/dec 2013.
***
De Hoge Gezondheidsraad sprak zich uit over medische en niet-medische prenatale echo's.
In het nieuws hoorde u al dat ze de zogenaamde pretecho's afraden. Het volledige advies
kan u hier nalezen.
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
.

