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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Een dag na het hoogfeest van de vroedvrouwen (tweedaagse na de " Internationale dag van de
vroedvrouw") zijn we nog aan het nagenieten.



Van de fijne sfeer die we mochten ervaren met al de vroedvrouwen samen.



Van de nieuwe kennis die we konden opdoen.



Van de warmte van Vroedvrouwendag.

Volgende week zullen de presentaties en de foto's op de site worden opgenomen.
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 broodzakken waren een succes! De Vlaamse bakkers hebben met plezier de broodzakken
rondgedeeld. Dit is een initiatief dat we graag in de toekomst herhalen.
Hierbij nog even aandacht voor het filmpje dat door de VLOV werd ondertiteld. Hoe meer je het filmpje
bekijkt, hoe duidelijker de verschillende aangebrachte onderwerpen doordringen.
Op zondag 5 mei werd het VICTO (Vlaams Informatie Centrum voor Toekomstige Ouders) boven de
doopvont gehouden. Het VICTO wil aanstaande en jonge ouders informeren over de keuzes die ze
kunnen maken rondom de geboorte van hun kindje. We willen de initiatiefnemers feliciteren!
Op 20 april vierde "Zwanger in Brussel" feest. Zij kunnen terugkijken op 5 jaar inzet voor jonge ouders
in Brussel. Het werd een fijn feest. Proficiat aan de vroedvrouwen!

De week van de kraamzorg loopt nog steeds. Via hun websites vind je een overzicht van de activiteiten
per kraamcentrum.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
14-5-2013 Basisopleidingen Emergentis - VLOV vzw i.s.m. Corilus
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
12-5-2013 Zwangerschapsyoga specialisatieopleiding
16-5-2013 Hiv (non) disclosure tijdens zwangerschap en postpartum: een kwestie van tegengestelde
belangen? Perspectief van de patiënt, omgeving en zorgverlener, met visie van socioloog, jurist en
ethica - Karel de Grotehogeschool en ITG - Antwerpen
16-5-2013 Osteopathie bij baby's? - Geboortehuys De Minne - Aalbeke
23-5-2013 1st European Congres on Intrapartum Care: Making Birth Safer - European Association of
Perinatal Medicine - Amsterdam
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

Aan de UHasselt zijn onderzoekers een nieuwe oorzaak van zwangerschapsvergiftiging op het spoor
gekomen: klik hier.
We stuurden naar meer dan 500 perscontacten ons persbericht. Heb jij ergens ons bericht gelezen?
Stuur het dan naar communicatie@vlov.be. We verzamelen graag alle reacties voor u.

V A C A T U R E S
Nieuw! Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt zelfstandige vroedvrouw
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

Fara presenteert op 6 juni het boek "Mag ik u proficiat wensen?". Met deze uitgave
wil Fara hulpverleners aan het denken zetten over beslissings- en
verwerkingsprocessen bij zwangerschapskeuze. Voor meer info kan je contact
opnemen met de persdienst van uitgeverij LannooCampus:
klaartje.ballon@lannoocampus.be of 016/300 112.

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
.

