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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De Trefdag komt dichtbij en we zijn er klaar voor. We kijken uit naar een dag waar kennisoverdracht
centraal staat maar waar ook ruimte wordt genomen om ervaringen uit te wisselen en ons netwerk te
versterken. Tot volgende week!

De Nieuwsbrief-redactie.

Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

We verstuurden een persbericht naar aanleiding van de Trefdag. Ons netwerk is sterk en daarom vragen
we ook aan u om dit verder door te sturen naar uw contacten. U kan het persbericht hier nalezen.

***

Hierbij nogmaals een oproep om uzelf lid te maken van de Algemene Vergadering. Dit geeft u de kans om
mee richting te geven en medewerking te verlenen aan de VLOV vzw. Hier kan u nalezen wat u juist moet
doen om lid te worden van de Algemene Vergadering.

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
•
•
•

19/10/2013 Perinatale zorg op de grens van levensvatbaar - Diepenbeek
24/10/2013 Zwangerschap - obesitas en voeding - Antwerpen
30/10/2013 Autonomous Midwifery - Blankenberge

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 Wereldborstvoedingsweek kwam in de media. We mochten een aantal tektsten van u ontvangen.
+AZ Nikolaas organiseerde een persmoment. Twee kranten reageerden.
+De Bakermat gaf aandacht aan de wereldborstvoedingsweek en erkende borstvoedingsvriendelijke
kinderopvang.
***
Annick Bogaerts kwam in de media met een artikel over 'werken en moederschap'. U kan dit hier nalezen.
***
Celia Ledoux, columniste en auteur, nam het op voor de vroedvrouw en schreef een sterk artikel naar
aanleiding van de acties omtrent betere verloning voor vroedvrouwen. Lees haar artikel hier.
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!
Hoofdvroedvrouw Operatiezaal - CRG Brussel
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

Lieve Blanquart reisde twee jaar de wereld rond en was getuige van vele bevallingen. Ze zag hoe kinderen
verschillend verwelkomt worden in verschillende plaatsen in de wereld. Ze bundelde haar ervaringen in het
boek "Birth Day" en dit boek gaat hand in hand met een tentoonstelling in Brussel. Meer info via
www.birth-day.be/nl/expo

***

Onze Poll nodigt uit tot verdieping en argumentering. Vul hem in via de website. De huidige poll luidt:
Collecteren voor de navelstrengbloedbank is nuttiger dan laattijdig afnavelen. We hebben voor u een
expert opinie gelezen omtrent dit onderwerp in de jpnn journal. Lees gerust mee.

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

.

