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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De VLOV vzw viert in september "20 jaar VLOV vzw". We willen deze speciale verjaardag samen met
jullie vieren. Iedereen is uitgenodigd op onze FAMILIEDAG op zondag 7 september 2014 in
Wachtebeke. Meer informatie vind je hier. Schrijf je in via info@vlov.be.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. We lanceren onze Zomeractie 2014. Als jij een nieuw VLOV- lid
aanbrengt, willen we je daarvoor belonen, ook je collega die jij in onze VLOV-familie introduceert wordt
er beter van. We willen inzetten ons netwerk te versterken. Door een fijne samenwerking en de
krachten te bundelen, kan jij ons beroep sterker maken. Interesse gewekt? Lees de voorwaarden hier.
Heb je morgen donderdag 17 juli 2014 een uurtje (of meer) tijd? We zoeken extra handen om de
zomermailing voor te bereiden. We voorzien een broodje en gezellige babbels. Vanaf 9u30 tot het
werk gedaan is, starten we in het secretariaat in de Haantjeslei 185/01 in 2018 Antwerpen. WELKOM
en met DANK!
In de Zomermailing die één dezer dagen in jouw brievenbus valt, voorzien we onze leden van
informatie voor het najaar. We doen tijdens de mailing een oproep voor een postersessie TREFDAG
2014. We geven een eerste overzicht van de data voor 2015 "Save the date". Wil je al eens een kijkje
nemen en je agendaplanning opmaken? Lees mee.
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.

We willen jullie uitnodigen op onze TREFDAG die zal doorgaan op 24 oktober 2014 in het Cultureel
Centrum in Hasselt. Met de TREFDAG willen we vanuit verschillende werkterreinen van de vroedvrouw
een boeiend programma aanbieden. We nodigden voor u de experten voor deze onderwerpen uit. Na
onze TREFDAG ben je weer helemaal mee. Inschrijven is nu reeds mogelijk!
NESKE MAAKT ZICH BEKEND OP ONZE TREFDAG 2014! Wees erbij! U mag reeds een gok wagen
op de vraag: Wie is Neske? via info@vlov.be. Uit al de winnaars wordt een loting gedaan en deze
vroedvrouw mag samen met nog één andere persoon op onze kosten naar een sterrenrestaurant!
VLOV vzw zet zich in om borstvoeding meer kansen te geven in Vlaanderen/België. We kozen dit jaar
om een update te maken van de situatie zoals ze nu is. We willen de hindernissen aanpakken om tot
nog een betere borstvoedingsbegeleiding te komen. Is dit ook jouw bezorgdheid? Dan kan ons VLOVborstvoedingscongres je vast bekoren. Schrijf alvast in voor 2 december 2014. Deze bijscholing wordt
aangeboden voor accreditering voor FOD project ziekenhuizen, CERPS en uiteraard Permanente
Vorming Vroedvrouwen ( dit laatste is sinds 1 juli 2014 Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de
Staatshervorming)

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
02-12-2014 VLOV-Borstvoedingscongres - Brussel

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

Een nieuw gadget voor onze prematuren! Een inktvisknuffel die ervoor zorgt dat de maagsonde niet
wordt verwijderd en op deze manier het comfort van de prematuur verbetert. Heb je die al aangekocht
voor jullie neonatologie? Een creatieve vroedvrouw kan ze zelf maken, de beschrijving is beschikbaar
op www.kleine-inktvisjes.eu. De reportage kan je bekijken via deze link.

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

Het SPE rapport van 2013 is gepubliceerd. Het verontrust dat het cijfer van sectio 20 % overschrijdt.
De tendensen kan je hier lezen. Het is in ieder geval voor ons een aanleiding om onze CAMPAGNE
VOOR NORMALE GEBOORTE op te starten. Volgende nieuwsbrief zullen we hier volop over
berichten.
KCE ( Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg) publiceerde een rapport over vroeggeboorte.
Er wordt gewaarschuwd dat in de praktijk te snel wordt ingegrepen bij vermoedelijke dreiging
vroeggeboorte. Lees hier het persbericht. Dr. Inge Tency, lid Raad van Bestuur VLOV vzw, heeft dit
onderwerp als doctoraatsthesis geanalyseerd en zal dit voorstellen op onze TREFDAG 2014. Het
KCE lanceert een oproep om onderwerpen aan te brengen voor nieuwe studie-onderwerpen. Vanuit de
VLOV vzw doen we steeds een aantal voorstellen maar ook jij kan voorstellen doen. Meer info lees je
hier.
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!

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
.

