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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde
Voelen jullie het ook? September is in zicht. De kinderen maken hun schooltassen klaar, de wegen worden
drukker en alle commissies en vergaderingen worden terug opgestart. We stuurden alvast een aantal
berichten naar de politiek... dat ze de vroedvrouw niet mogen vergeten!!
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. Dr. Els Leye komt spreken over vrouwelijke genitale verminking. Dr. Leye komt vanuit het
ICRH. Klik even door naar hun website. De FOD Volksgezondheid heeft een interessante brochure
ontwikkeld voor hulpverleners. Deze kan u hier downloaden. GAMS Belgiëzet zich in tegen genitale
verminking. Leen Diels, coördinatrice GAMS roept op om te stemmen voor de Solidariteitsprijs De
Standaard.

Dit en andere onderwerpen zullen uw kennis verruimen. Het volledige programma is gericht naar
vroedvrouwen maar ook andere zorgverleners zijn welkom! Er is accreditering aangevraagd voor artsen.
Hartelijk welkom op onze Trefdag.

***.

Vanuit VLOV vzw wordt een VroedrouwenLink doorgestuurd naar de mutualiteiten om hen op een correcte
manier te informeren over het werk van de vroedvrouwen en hun manier van financiering. Dit om reden
dat vanuit de achterban met regelmaat wordt aangegeven dat er veel misverstanden leven.

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
11-09-2013 Voedingsvragen tijdens de zwangerschap - Antwerpen
24-09-2013 Kwetsbaar in de wieg - 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

Op 14 augustus werd op radio 1 aandacht gegeven aan het onderwerp ' Angst voor de bevalling'. Dr.
Cammu was de centrale gast, er werd een interessante bemerking gegeven door één van onze
vroedvrouwen. Neem je tijd om het even te herbeluisteren. Het stemt tot nadenken.
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
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 heeft om reden van besparing geen hard copy gemaakt van hun jaarresultaten Vlaanderen. We
willen hier toch aandacht voor vragen. Neem uw eigen resultaten en vergelijk deze met Vlaanderen. Nodig
uw artsen uit tot overleg en analyse van het cijfermateriaal.

***

Een bijzonder interessante review, gepubliceerd op 23 augustus 2013 op de Cochrane Database toonde op
een gestructureerde manier dat vrouwen die doorheen hun zwangerschap en bevalling begeleid worden
door de vroedvrouw betere outcomes hebben. Lees het onderzoek hier na.

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

