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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De VLOVvzw gaat volgend jaar met een nieuwe legislatuur van start. Om de
werking nog even te verduidelijken hebben we in deze nieuwsbrief nog extra
informatie opgenomen.
Volgende week (=week 40) is het Wereldborstvoedingsweek. Vanuit de
verschillende beroepsorganisaties wordt één persbericht verstuurd. Regionale
initiatieven? Stuur door naarcommunicatie@vlov.be.
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. E. Franck gaf vorige Trefdag een
fantastische uiteenzetting over "burn-out bij vroedvrouwen". Hij heeft
reeds verschillende publicaties op zijn naam. Zijn manier van aanpak werkt
beklijvend. Dit jaar stelt hij zijn onderzoek voor i.v.m. posttraumatisch stess
syndroom na een bevalling. 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.
***
De Algemene Vergadering (AV) heeft het hoogste beslissingsniveau in een vzw.
We moeten voldoen aan een aantal regels - de AV geeft richting aan de
organisatie. De Raad van Bestuur zorgt voor het dagdagelijkse bestuur van de
VLOV vzw. Op de laatste Algemene Vergadering van 14 september hadden we
geen mogelijkheid geldig te stemmen gezien het beperkt aantal aanwezigen.
Om die reden komt er een extra AV op zaterdag 16 november 2013 en doen we
nu opnieuw een oproep voor kandidaten voor de mandaten en kandidaten voor

de Raad van Bestuur. Meer info/ kandidatuurstelling/voorwaarden
via info@vlov.be. De statuten van de VLOV vzw kan u hier nalezen.
De structuren worden hier verduidelijkt.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
17-10-2013 VLOV Trefdag - ICC Gent
15-11-2013 Hoofdvroedvrouwencongres - Gent
03-12-2013 VLOV Borstvoedingscongres - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
30-09-2013 Bolle buik op school - De Kraamkaravaan - diverse locaties
07-10-2013 Postgraduaat lactatiekunde - Vroedkunde Limburg en
Arteveldehogeschool
10-10-2013 Haptonomische begeleiding - verschillende 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

De Gezinsbond gaf ruimte in zijn krant 'De Bond' voor het dagboek van een
vroedvrouw. Dominiek Ongena, vroedvrouw AZ Nikolaas, neemt ons mee in
haar dagelijks werk. Lees gerusthier na.
***
Tijdens het EEN programma VOLT kwam het onderwerp "verkorting van het
ziekenhuisverblijf" aan bod. Gemist? U kan dit hier herbekijken.
Niettegenstaande we oorspronkelijk gevraagd werden en hadden toegezegd,
werden toch enkel gynaecologen als experten uitgenodigd. We kregen de kans
om de dag nadien onze ideeën mee te geven in het radio1 programma
Hautekiet. Dit kan hier herbeluisterd worden.
***
Het programma Koppen XL op EEN toonde gisteren de reportage ‘Vechten om te
leven' over de afdeling Neonatologie in het UZ Keulen. Daar doen ze alles om
prematuurtjes al vanaf de 23ste en zelfs vanaf de 22ste week in leven te
houden, met alle ethische vragen van dien. Gemist? De reportage is
beschikbaar in Net Gemist en blijft een week beschikbaar in de videozone van
EEN. Bekijk het programma hier opnieuw.
***
Twee Westvlaamse studenten vroedvouwen organiseerden op 21 september een
benefiet om met de opbrengst tijdens hun stage in Senegal de plaatselijke
bevolking de kans te bieden om op zwangerschapsconsultatie te gaan.
Lees hier het artikel in de Knack - De Krant van West-Vlaanderen.
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 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

In een Noorse studie werd de doeltreffendheid van de EPDS (Edinburgh
Postnatal Depression Scale) om vrouwen met een postnatale depressie op te
sporen, geëvalueerd. De onderzoekers concluderen dat een postnatale
screening met EPDS in combinatie met een interventie het percentage vrouwen
met depressieve symptomen tot een half jaar na de geboorte met 40% verlaagt
in vergelijking met geen screening. De meeste vrouwen met een (risico op)
depressie worden effectief opgepikt, al stijgt het aantal vals-positieven
eveneens. Verder onderzoek is aangewezen. Een verslag van dit onderzoek kan
je nalezen op de website van het KCE.

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

.

