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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Volle zomer en heel wat vroedvrouwennieuws. De bedrijvigheid bij de VLOV is niet mis! De mailing voor de
Trefdag/Najaar is in voorbereiding. Neem even tijd voor de E-Nieuwsbrief, dan ben je meteen mee.

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 Trefdag 2013 is in aantocht. Het wordt een voltreffer! We hebben vooraanstaande sprekers voor u
kunnen uitnodigen. We zullen alvast een voorstelling doen van de onderwerpen. Cecile Röst komt naar
België en zal haar "Rösttherapie" voorstellen. Kijk al even mee. Een boek van haar hand is een
hulpmiddel in uw begeleiding van vrouwen met bekkenpijn. Hartelijk welkom op onze Trefdag.

***

Tijdens een vakantieperiode is het soms moeilijk een vroedvrouw in de thuiszorg te vinden. Als
pilootproject in Brussel /randgemeenten en Waasland/ Dendermonde kan onze doelgroep gemakkelijk een
vroedvrouw vinden via de betaalnummers 0900. Meer info vind je hier. Na evaluatie wordt bekeken of dit
idee voor Vlaanderen kan overgenomen worden.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
09-09-2013 Infoavond 'Opstart zelfstandige praktijk' - VLOV vzw - CC Ter Dilft, Bornem
19-09-2013 Vijfdaagse over 'Evidence Based Midwifery' - VLOV vzw en KHLim
17-10-2013 VLOV Trefdag - ICC Gent
15-11-2013 Hoofdvroedvrouwencongres - Gent
03-12-2013 VLOV Borstvoedingscongres - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
12-09-2013 10 jaar: Bridging the gap - KCE - Brussel
21-09-2013 Sensiplan, consulentencursus - Gent
24-09-2013 Kwetsbaar in de wieg - ECK - 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

"Zwanger in Brussel" gaf een duidelijk signaal in de media dat zelfstandige vroedvrouwen te weinig
verdienen. We voelen hierbij een goede steun voor het ijveren naar een betere verloning voor de
vroedvrouwen, hier specifiek voor de eerstelijn! Reeds twee jaar zitten we ongeveer 4 % onder ons budget
en deze laatste twee jaar werd geen enkele van onze behoeften en vragen geconcretiseerd. Dit vraagt om
actie. Eén van de cliënten van "Zwanger in Brussel" begon spontaan een petitie. Teken mee! We zorgen er
mee voor dat al deze signalen de beleidsmakers bereiken en dat er beweging komt, zodat de
vroedvrouwenpraktijken een goede kans krijgen ook financieel te overleven.
***
De vroedvrouwen kwamen vorige week in het nieuws in het kader van homeopathie. De minister geeft ook
aan de vroedvrouwen de mogelijkheid homeopathie uit te oefenen na een grondige opleiding. Het bericht
is hier na te lezen.

V A C A T U R E S
Kandidaten Raad van Bestuur - VLOV vzw
Kandidaat voorzitter - VLOV vzw
Interim communicatiemedewerker - VLOV vzw
Vroedvrouwenpraktijk "De Oever" zoekt collega (Brugge)
ECK "De Volle Maan" zoekt 2 stafmedewerkers ( St Joost-Ten-Node)
Vroedvrouwenpraktijk De Bron zoekt 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

Meester Marlies Eggermont is vroedvrouw en juriste. Zij coördineerde een zeer interessante bijscholing in
2012: "De verloskunde in beweging". Naar aanleiding van deze bijscholing verscheen er een boek met
dezelfde titel. Met een ruime casuïstiek en juridische informatie is dit boek belangrijk voor de vroedvrouw.
Meester Eggermont schreef een echte aanrader! Meer lees je 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

.

