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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Deze nieuwsbrief is de laatste van de zomervakantie 2014. We kijken vooruit naar een fijn gevuld
najaarsprogramma. De vroedvrouw komt aan haar trekken bij de VLOV vzw! Voor onze studenten en
docenten wensen we alvast een goede start van het nieuwe schooljaar.
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

Op 5 september 2014 vieren we '20 jaar VLOV vzw'. De VLOV- vrijwilligers zijn hartelijk welkom op de
Academische Zitting. Laat wel weten of je komt via info@vlov.be. Tevens gaan we van start met onze
campagne 'Normale Geboorte'. Hiervoor wordt een persconferentie gegeven om 13u00 in de
Academie van Kind en Gezin te Brussel. Hopelijk wordt de boodschap opgepikt door de pers. Heb jij
nog een perscontact? Geef het door aan info@vlov.be. Het persbericht is hier gelinkt, de flyer voor de
moeders kan je hier nakijken en de flyer voor de vroedvrouwen mag je hier al even bekijken. 5
september 2014 gaat ook onze vernieuwde website open gesteld worden: www.vlov.be. Dit om nog
vlotter en sterker de informatie door te geven.
***
Onze "Vroedvrouwen Verleggen Grenzen" zijn binnen het project "Senegal bevalt" volop
voorbereidingen aan het treffen voor de missie in het najaar. Zij maakten een promofilmpje welke je
hier kan bekijken. Op 28 september 2014 is er een etentje ten voordele van het project. Hartelijk
welkom!
***
In het Tijdschrift is er een nieuwe rubriek 'casuïstiek'. We leren veel van elkaar en willen daarom
regelmatig casussen analyseren en doorgeven met het belangrijkste doel een steeds betere zorg. Heb
jij een casus die je graag wenst te delen met de collega's? Stuur naar redactie@vlov.be.

***
Nog even een aantal komende activiteiten in herinnering brengen
Je bent hartelijk WELKOM met jouw gezin op onze VLOV-familiedag in Puyenbroeck (Wachtebeke).
Van harte welkom! Een fijne zondag waar we samen willen vieren. Denk eraan om even te laten weten
dat je komt via info@vlov.be.
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014. Interesse gewekt?
Lees de voorwaarden hier.
***
De opleiding "Evidence Based Midwifery" is nog niet volzet. We kunnen pas starten bij een minimum
aantal inschrijvingen die we tot nu nog niet behaalden. Toch wordt evidence-based werken steeds
meer geïntroduceerd op de werkvloer. We nodigen uit u in te inschrijven tot 3 september 2014 en
beslissen dan, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, of de opleiding kan doorgaan. Indien dit niet
mogelijk is, wordt de opleiding opgestart in het najaar 2015. Dit wordt later nog doorgegeven.
Inschrijven kan via deze link.
***
We willen jullie uitnodigen op onze TREFDAG die zal doorgaan op 24 oktober 2014 in het Cultureel
Centrum in Hasselt. Inschrijven kan via deze link. De Trefdag is aangeboden voor de Permanente
Vorming voor vroedvrouwen bij de FOD en bij de organisatie binnen de FOD die de opleidingen voor
de BFHI projecten organiseert.
***
NESKE MAAKT ZICH BEKEND OP ONZE TREFDAG 2014! Doe een gok en win een etentje in een
sterrenrestaurant.

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
03-10-2014 Opleiding Perinatale Sensibilisatie - ECK Volle Maan - Sint-Agatha-Rode

09-10-2014 Symposium kinderwens - Vives en UGent - Gent
04-12-2014 Verloskunde in beweging II - Gent VLOV leden genieten een reductie van 50 €!
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
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D E

M E D I A

De Bakermat zijn mee in de running om hun advertentie in "De Standaard" te belonen met de meeste
stemmen. STEM HIER en help zo de borstvoeding vooruit! Meer info lees je hier.
***
Vorige vrijdag kwamen verschillende media met het nieuws dat 1 op 5 in Vlaanderen bevalt met een
keizersnede. We zagen dit hier en hier en hier. Ook radio 1 gaf een interview met dr. Van Wiemeersch.
We gaven deze reactie en zullen dit versterken met een constructieve campagne 'normale geboorte'.
Ook in Frankrijk stelt men de stijging van het aantal sectio's in vraag. Lees hier vanuit de Franse
media.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
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

ZORG Magazine is een vernieuwend maandelijks informatietijdschrift voor de zorgsector met oog voor
evidence

based

werken.

Het

tijdschrift

verschijnt

in

2

kwartaalnummers

(één

voor

de

ouderenzorg/gehandicaptenzorg en één specifiek voor de ziekenhuizen) Elk tijdschrift zal bestaan uit
drie

delen:

één

deel

rond

een

bepaald

dossier

(met

uitgebreide

interviews,

analyses,

onderzoeksgegevens, toepassingen in de praktijk...), een tweede deel rond de programmatie van
ZorgAndersTv en een derde deel waarin een brede waaier aan artikels kunnen voorkomen. ZORG
magazine wenst zich te onderscheiden van reclame en nieuwskranten door kwaliteitsvolle artikels te
leveren die gelezen én herlezen worden. Hete hangijzers worden niet uit de weg gegaan. Hier en daar
vind je een artikel ook voor de vroedvrouwen. Neem een kijkje via deze link.
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
.

