Nieuwsbrief 19 /2013

.

.

.

.

Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde
Vanavond wordt in VOLT ( op één) het onderwerp 'korter ziekenhuisverblijf na een bevalling ' behandeld.
Vroedvrouwen ( zowel intra- als extramuraal ) zijn in deze discussie de experten. VOLT vond het
opportuun om enkel gynaecologen uit te nodigen. Wij zagen dit als een inter-professionele discussie en
zien dit als een gemiste kans. We zijn wel uitgenodigd morgen in het programma Hautekiet op radio 1 die
verder ingaan op het onderwerp. Hierbij nog eens de perstekst die vanuit de BMAvzw in de zomer werd
doorgestuurd.
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. Preimplantatie Genetische Diagnose is een techniek die toegepast wordt om erfelijke ziekte
op te sporen bij cellen van een embryo bekomen na ICSI. Vanuit het CRG - UZ Brussel zal Dr Sonja
Desmyttere graag hierover duidelijke informatie doorgeven. Hierkunnen jullie alvast de publicatie
lezen. Dit en andere onderwerpen zullen uw kennis verruimen. Het volledige programma is gericht naar
vroedvrouwen maar ook andere zorgverleners zijn welkom! Er is ook accreditering aangevraagd voor
artsen. Hartelijk welkom op onze Trefdag.

***

Zaterdag 14 sept 2013 is het Algemene Vergadering van de VLOV vzw. De AV heeft het hoogste
beslissingsrecht binnen een vzw. Heb je interesse om toe te treden vanaf 2014 en richting te geven aan de
organisatie? Laat dit weten via info@vlov.be

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
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
10-10-2013 Haptonomische begeleiding - verschillende locaties
15-10-2013 Referentievroedvrouw Diabetes - Kortrijk
24-10-2013 Zwangerschap, obesitas en voeding - Antwerpen
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

De Gezinsbond zal in zijn krant 'De Bond' vrijdag het dagboek van een vroedvrouw weergeven. Dominiek
Ongena, vroedvrouw AZ Nikolaas, neemt ons mee in haar dagelijks werk.
***
We lazen in "De Standaard" dat reeds 580 vrouwen gebruik maakten van de dure" Niet Invasieve
Prenatale Test". Voor ons komende tijdschrift schreef Prof Jacqyemyn een verduidelijking van deze nieuwe
test.
***
"Iedereen beroemd" ( programma bij één) doet een oproep voor de vroedvrouw. Hier kunt u hun vraag
nalezen en kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

V A C A T U R E S
Adjunct hoofdvroedvrouw in UZ Brussel Deze vacature is een interessante uitdaging! Ga ervoor!
Zelfstandige vroedvrouw - Gent bevalt
Zelfstandige vroedvrouw - Vroedvrouwenpraktijk "Doula" - Mechelen
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 volgende Tijdschrift voor Vroedvrouwen is in voorbereiding. Hierin wordt de Poll uitgebereid
besproken. Het onderwerp van de poll is 'Mentaal gehandicapte personen hebben recht op een
kinderwens'. We krijgen mooie commentaren die opgenomen worden in TVV 5 . Een interessant studie
over dit onderwerp werd dit jaar gepubliceerd in 'Midwifery'. U kan deze hier nalezen.

***

Dr. S.Buckley schreef een artikel over de verborgen gevaren van epidurale verdoving. Dr.Buckley is
gekend van haar boek "Gentle birth, gentle mothering".

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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