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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde
Het werkjaar loert om de hoek, wij zijn er klaar voor! Geniet nog van een paar weken vakantieperiode.
Voor de moeders onder jullie wensen we voor morgen een mooie moederdag!
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 zullen alvast een voorstelling doen van de
onderwerpen. We konden één van de vooraanstaande gynaecologen uit Nederland overtuigen om bij ons
een presentatie te komen geven. Prof Visser kan op een eerlijke manier duiding geven waarom het
percentage sectio in de stijgende lijn zit, en geeft suggesties om dit te keren. Overtuig de gynaecologen
van uw dienst om mee te komen naar de Trefdag. Het volledige programma is ook voor hen interessant,
er is accreditering aangevraagd voor artsen. Hartelijk welkom op onze Trefdag.
***
SENSIBILISERINGSACTIE NIEUWE LEDEN: Er loopt een actie in de zomer 2013. Nu nieuw lid worden van
de VLOV betekent 6 maanden opstartvoordeel. Je bent lid vanaf najaar 2013 en voor 2014 en geniet van
de voordelen tot februari 2015 ... en je kan aan de ledenprijs de Trefdag volgen.. Als jij lid bent van de
VLOV, overtuig je collega! Samen staan we sterker. Bij deze sensibilisering werden volgende publicaties
doorgestuurd: deze affiche en dezeboekenwijzer. Wil je meehelpen sensibiliseren? Vraag gerust deze
publicaties via info@vlov.be.

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
30-09-2013 Dagen van de tabakologie - Antwerpen
01-10-2013 Bolle buik op school - Diverse locaties
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

Het VTM nieuws gaf een reportage over de thuisbevalling. De gynaecologen toonden zich tevreden dat
minder vrouwen kiezen om thuis te bevallen. Herbekijk hier het VTM nieuws. Uw VLOV vzw in
samenspraak met de Belgian Midwives Association reageerde met dit persbericht. We zetten andere
reacties op een rijtje. We lazen in de Knack een artikel , de metro berichtte hierover.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

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)
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

Vlaamse pediaters richten zich dikwijls naar de richtlijnen van de AAP ( American Academy of Pediatrics)
Lees hier de richtlijnen omtrent GBS, gepubliceerd door de AAP; dan ben je goed op de hoogte wanneer ze
in uw setting worden besproken.
***
Deze American Academy of Pediatrics publiceerde in 2013 een onderbouwde beleidsnota dat de keuze van
het gezin i.v.m. locatie voor de bevalling respect verdient. Deze kan u hier nalezen. Het begeleidende
persbericht is hier opgenomen.

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

