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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Deze week mogen we een bijzondere gaste verwelkomen. Aminata Diop is een vroedvrouw die in Senegal bergen verzet. Volg haar
verhaal mee via onze blog. Morgen worden tijdens MAMAWEE onze projecten voorgesteld. In vele vroedvrouwenopleidingen loopt deze
week een project omtrent internationalisering. Laat u inspireren en durf verder kijken dan uw eigen werkterrein.
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

Zaterdag 15 maart 2014 is het Algemene Vergadering (AV) van de VLOV. Hierbij nog de procedure om toe te treden tot de Algemene
Vergadering. De leden hebben hun uitnodiging reeds ontvangen. Vragen hierover? info@vlov.be of 03/218 89 67.
***
De ICM (International Confederation of Midwives) lanceerde i.s.m. Sanofi Espoir Foundation het platform Connecting Midwives waar
vroedvrouwen van over de hele wereld online met elkaar kunnen discussiëren. Het doel van het project is de omstandigheden voor de
meest kwetsbare moeders en kinderen verbeteren. Ga er zeker een kijkje nemen!
***
In juni komen, zoals u vast al weet, veel vroedvrouwen samen op het driejaarlijkse ICM Congres in Praag. Doe hier nog inspiratie op en
misschien zien we elkaar in Praag?

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
13-03-2014 Simulatie- en teamtrainingen acute verloskunde - Thomas More Kempen Turnhout
17-03-2014 Bijscholing Borstvoeding Arteveldehogeschool - Gent
19-03-2014 Ouders onder invloed - AP hogeschool - Antwerpen
20-03-2014 Hechten van episiotomie en perineumruptuur - EhB - 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

Het is jullie vast niet ontgaan dat de langetermijn effecten van borstvoeding vorige week besproken werden in de media. Je kan het
debat op Volt hier herbekijken. Dit programma kwam er naar aanleiding van dit artikel in De Morgen. Hier kan u het oorspronkelijke
artikel volledig lezen. We kunnen wel stellen dat dit onderzoek ondersteund werd door een kunstvoedingsfirma, waardoor we
vraagtekens kunnen plaatsen bij de resultaten. We geven hierbij nog een recent relevant artikel (vanuit de WHO) over dit onderwerp.
***
We vragen speciale aandacht voor een project in het Erasmus ziekenhuis in Brussel. Onder de naam 'COCON' wordt een
vroedvrouwgeleide zorg opgestart. Wil je hier meer over weten? Kom gerust op 25 maart om 18u naar het ziekenhuis. Het wordt een
plechtige opening. Hierbij meer info. Van harte welkom!
***
Op 26 maart 2014 stelt het Afrika Filmfestival de nieuwe documentaire BACKUP BUTEMBO voor. Deze documentaire van Elien
Spillebeen en Martijn D'haene vertelt het verhaal van buitengewone, sterke vrouwen in Oost-Congo. Bekijk hier de trailer en de
verschillende voorstellingen.
***
We willen graag onze collega's in het buitenland steunen. In Duitsland is er heel wat te doen rondom de verzekering. Je kan er hier meer
over lezen en de petitie ondertekenen.
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

Ter gelegenheid van 8 maart, Internationale Vrouwendag, lanceerden de International Confederation of Midwives en de International
Federation of Gynecology and Obstetrics een 'joint statement' over het gebruik van misoprostol bij gebruik van postpartumbloeding.
***
De American Psychiatric Association publiceerde in mei vorig jaar DSM-5, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Deze lijst
wordt internationaal als standaard gebruikt bij het (h)erkennen van psychische problemen. Interessante informatie ook voor ons als
vroedvrouwen. Lees er hier meer over.
***
Lannoo Campus brengt het "Handboek Verloskunde" uit, een handig praktijkboek dat alle basisinformatie
voor arts, vroedvrouw en student bundelt.
In het Tijdschrift voor Vroedvrouwen 3/2014 zal je de recensie kunnen lezen. Het boek kan nu al met
20% korting voor VLOV-leden aangekocht worden via deze link.

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
.

	
  

