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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Terwijl de vlaggen mogen blijven hangen en België in de running van het WK blijft, is het vakantie
geworden ... tijd voor reflectie en rust. We wensen al onze lezers een fijne vakantie. Het
vakantienummer van ons Tijdschrift zal half augustus in je brievenbus vallen. Het wordt een
bloemlezing van bevallingsverhalen. Met het idee "Listen to the women" kunnen bevallingsverhalen
ons soms meer leren dan theoretische beschouwingen. Om naar uit te kijken! Ondertussen houden wij
u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze vroedvrouwenwereld.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Belangrijk nieuws voor de vroedvrouwen die de nomenclatuur gebruiken: Op 1 januari 2015 zal een
nieuwe regel van kracht gaan waar het bij wet verplicht wordt transparantie te geven als je werkt met
een derdebetalersregel. Onze conventie was al duidelijk dat dit moest gebeuren maar de wetgeving
(BS op 30 april 2014) versterkt de regel. Wat dit betekent voor de vroedvrouwen, zullen we nog laten
weten. Wil je de wetgeving al lezen, dat kan via deze link.
***
REMINDER
Onze opleiding Evidence Based Midwifery gaat opnieuw van start in september 2014. Wil je meer
argumenten die gefundeerd zijn op goed wetenschappelijk onderzoek? Deze module binnen de
opleiding Fysiologie biedt hierop antwoorden. Je leert goed onderzoek te onderscheiden en je leert
waar je dit onderzoek kunt vinden. Dr Annick Bogaerts is de belangrijkste lesgever tijdens deze
vijfdaagse. Inschrijven is mogelijk.
***
De opleiding Farmacologie zal van start gaan in september in Antwerpen en Kortrijk. Het doel is om

alle regio's te voorzien met eenzelfde inhoudelijke opleiding. Je kan inschrijven via deze link.
***
Onze TREFDAG staat online! Het wordt een boeiende dag waar verschillende actuele onderwerpen
door sterke sprekers voor u gepresenteerd worden. Inschrijven is mogelijk !

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
08-09-2014 Opstartavond "Zelfstandige vroedvrouw"- VLOV vzw - Bornem
11-09-2014 Evidence Based Midwifery - VLOV vzw i.s.m. KHLim en CEBAM - Hasselt
24-10-2014 VLOV-Trefdag - VLOV vzw - Hasselt

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
29-08-2014 Verloskunde en Homeopathie - Den Haag
18-09-2014 Farmacologie voor vroedvrouwen - Kortrijk en Antwerpen
25-09-2014 Het borstvoedingscongres - Ede
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

AZ Lucas in Gent heeft op een originele manier haar jaarverslag bekend gemaakt. De eerste LEGObevalling is hier een feit geworden. Interesse gewekt? Kijk maar mee.
***
Kathrine Birch Petersen, een onderzoekster uit Denemarken, vond een relatie tussen pilgebruik en
fertiliteit. U kan hier nalezen wat haar resultaten zijn.
***
Wil je een idee hebben hoe het eraan toe gaat tijdens een ICM-congres, maak dan even tijd om deze
video te bekijken. Er waren twee Belgische studenten-vroedvrouwen die onze delegatie versterkten in
Praag, ook zij werden bevraagd en zijn te zien in deze video. Gisteren werden ze gepromoveerd tot
vroedvrouw en Bénédicte Rosier mocht de VLOV-prijs in ontvangst nemen voor haar sterk
internationaal engagement en grote inzet tijdens de opleiding tot vroedvrouw. Toekomst verzekerd!
***
Dr Bayot, gynaecoloog, en tevens lid van onze Federale Raad voor Vroedvrouwen schreef een artikel
over het belang van een goede samenwerking. Hij is voorzitter van de werkgroep 'Farmacologie'

binnen de Federale Raad. Als eerste agendapunt wordt de medicatielijst behandeld die, om reden van
de moeizame evolutie binnen de Federale Overheid, ondertussen verouderd is.
***
In Gazet van Antwerpen lazen we wat wij allang wisten: "Meteen op mama's blote buik maakt baby
rustiger".
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! De Oever zoekt zelfstandige vroedvrouw
Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde
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

Op 23 juni 2014 heeft de Lancet, een belangrijk tijdschrift voor onze gynaecologen, een Midwifery luik
opgestart. Dit zal het gesprek met onze artsen versterken. Vroedvrouwenonderzoek wordt op deze
manier onderworpen aan de strenge wetenschappelijke criteria van het gerenommeerde tijdschrift.
Petra ten Hoope-Bender, vroedvrouw en afgevaardigde voor ICM binnen de WHO, berichtte hierover.
U kan dit lezen via deze link en via deze link krijg je een overzicht van de eerste publicatie.
***
Kind en Gezin publiceerde op 20 juni 2014 zijn jaarrapport "Kind in Vlaanderen" dat je hier kunt
nalezen. Zij startten eveneens met een nieuw systeem om de groei van kinderen op te volgen, daar
kan je hier meer over lezen.
***
Hierbij een reminder: Wil je zelf onderzoek uitvoeren? Mustela, partner van VLOV vzw, looft jaarlijks
een prijs van 8000€ uit als ondersteuning voor VROEDVROUWENONDERZOEK. Interesse? Stuur je
aanvraag binnen!
***
Het American College of Physicians ontwikkelde een richtlijn voor het toepassen van het inwendig
onderzoek bij asymptomatische, niet-zwangere vrouwen.
***

Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) presenteert zijn jaarverslag 2013.
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
.

