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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde
Dr. Marc Moens kreeg veel aandacht in de media. Zijn voorstel om de ligdagen na de bevalling met een dag in te korten werd 'hot news'
in komkommertijd. Dit gaf een opportuniteit om de vroedvrouw te profileren als dé zorgverlener post partum bij uitstrek zowel intra- als
extramuraal. In aansluiting op het signaal van te lage verdiensten via nomenclatuur, krijgt het debat een extra dimensie. Lees zeker de
rubriek 'Vroedvrouwen in de media'.
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. Annick Bogaerts is vroedvrouw en deed na haar masterstudie een doctoraat met als
titel 'Zwangerschap en obesitas'. Ze onderzocht verschillende aspecten. We geven alvast één onderwerp mee. Het werd een excellente
verdediging met verrassende resultaten. Hartelijk welkom op onze Trefdag.
***
VLOV vzw zoeken een communicatiemedewerker (50 % ) ad interim tot 1 februari 2014. De Raad van bestuur start een nieuwe
legislatuur. Lees meer in vacatures.

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
04-09-2013 Young people and sexual health - Brussel
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

Naar aanleiding van de media - activiteiten in het kader van de te lage verloning van de vroedvrouwen via de nomenclatuur kreeg Lieve
Huybrechts de kans om een interview in de Gazet van Antwerpen te geven. U kan het hier nalezen, een aanverwant artikel lees je hier.
Gisteren kreeg dit onderwerp opnieuw ruimte in Brussel Nieuws. De petitie nog niet getekend? Teken mee!
***
Naar aanleiding van de geboorte van kleine prins George in de UK, bracht Dr. Moens het voorstel van een verkort ziekenhuisverblijf naar
voor. In Terzake werden een paar argumenten behandeld. Er werd geen vroedvrouw uitgenodigd. Een golf van reacties kwam tot stand.
Vanuit de BMA werd een persbericht de wereld ingestuurd. In het VRT radio nieuws werd onze voorzitter bevraagd. De standaard gaf
aandacht; herlees hier en hier. Ook andere kranten gaven bericht. Eén van onze leden stuurde deze reactie. We hebben alvast een
afspraak met Dr. Moens ( sleutelfiguur binnen het RIZIV) gevraagd die dringend de vroedvrouwen beter moet leren kennen!

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)
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

dr. Annick Bogaerts schreef naar aanleiding van haar doctoraat een boek "Obesity and pregnancy". Dit boek is te koop via deze link. Zij
zal over dit onderwerp een presentatie geven op de Trefdag. We geven alvast een voorsmaakje.
***
Een nieuwe techniek binnen de prenatale diagnose willen we voorstellen. Een nieuwe bloedtest die het aantal vruchtwaterpuncties zal
reduceren. Herlees hier en herbeluister ook het VTM nieuws waar Dr. Johan Van Wiemeersch verduidelijking geeft (onderaan de tekst).
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
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