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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Terwijl de lente pogingen doet om in onze levens binnen te dringen (en WELKOM is ze!), tellen wij af
naar 5 mei! Nog 25 dagen en de vroedvrouw mag weer in de bloemetjes!
Voor ons is het alle dagen vroedvrouwendag. We willen het ganse jaar door het belang van de
vroedvrouw in de kijker stellen... het is de vroedvrouw die het verschil maakt in de goede zorg voor
moeder en kind.
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

De Federale Raad voor Vroedvrouwen is opnieuw samengesteld (lees hier de publicatie in het
Staatsblad). Katelijne De Koster, lid van onze Raad van Bestuur, is aangesteld als voorzitter. We zijn
fier en wensen haar veel succes bij dit mandaat. Dit betekent ook dat de goedkeuring van accreditatie
voor vroedvrouwen terug op gang komt, zodat de achterstand kan bijgewerkt worden en we u tijdig de
attesten kunnen bezorgen.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
6 en 7-5-13 Internationale dag van de vroedvrouw - VLOV vzw - Vormingscentrum Destelheide, Dworp
19-9-13 Vijfdaagse over 'Evidence Based Midwifery' - VLOV vzw en KHLim

17-10-13 VLOV Trefdag - VLOV vzw - ICC Gent

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
24-4-2013 Shiatsu, supporting mother and baby - Het Rustpunt, Gent
25-4-2013 Zorgcommunicatie op maat - Anker vzw ism Woordzorg - UA, Wilrijk
25-4-2013 Cursus Reanimatie van de pasgeborene - Acertys - Aartselaar
25-4-2013 Niet storen, bevallende vrouw - Karel de Grote-Hogeschool - 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

Maandag 8 april lazen wij in Gazet van Antwerpen een stuk over vrouwenbesnijdenis met als titel
"Besnijdenis maakt van meisjes geen betere vrouwen. Een Mechelse vroedvrouw coördineert actie in
Vlaanderen." Vroedvrouw Leen Diels kwam aan het woord. Je kan het stuk hier en hier herlezen. Er
was ook aandacht voor deze problematiek tijdens het 19u journaal op één.
Vrijdag 5 april kwam vroedvrouw Lieve Huybrechts aan het woord in het radio1-programma Joos. Zij
vertelde over haar beleving van stress bij het uitoefenen van ons beroep. Je kan het hier
herbeluisteren.
De VLOV vzw screent voor jullie de mediakanalen en we bundelen graag interessante onderwerpen.
Als je zelf nog ergens iets gelezen hebt of je zag een vroedvrouw in de media. Laat dit zeker weten via
communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
Vroedvrouwen gezocht voor een project in Congo Brazzaville
Project Ontwikkelingssamenwerking in Kameroen zoekt bekwame vroedvrouw met ervaring
Vroedvrouwpraktijk Mimaia zoekt deeltijds 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

We wijzen je graag naar dit interessante artikel in BJOG: "Obstetric Outcome after intervention for
severe fear of childbirth in nulliparous women - randomised trial."
Op 7 mei zal Prof. Raymond de Vries zorgen voor een krachtige plenaire sessie. We zijn fier dat Prof.

de Vries naar België komt om zijn onderzoek met ons te delen. Hij is niet de eerste de beste. Wil je al
iets meer weten over Prof. de Vries, klik dan hier.
Hij deed prachtig vroedvrouwenonderzoek. Een voorproefje vind je hier. Nog niet ingeschreven voor
6/7 mei? Klik dan hier.
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
.

