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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De Trefdag 2013 is alweer voorbij! Meer dan 700 vroedvrouwen troffen elkaar in het ICC Gent voor
verrijkende lezingen, informatieve standen en fijne ontmoetingen. We zijn blij dat we jullie opnieuw
talrijk mochten verwelkomen en hopen dat u ervan genoten heeft. Wij in ieder geval wel! We hopen
dat u hetgeen u leerde reeds kon gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
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 laatste versie van het persbericht dat we verstuurden naar aanleiding van de Trefdag kan je
hier nalezen. Heb jij het bericht ergens opgemerkt? Stuur dan door naar info@vlov.be.
***
VLOV leden kunnen op onze website inloggen en bij het VLOV archief al een deel van de presentaties
downloaden. De overige presentaties en foto's volgen zo snel mogelijk.
***
Vanaf 1/1/2014 hebben we een rijksregisternummer nodig om een login aan te maken voor de
elektronische medische bibliotheek CEBAM. Leden die van deze dienst (blijven) wensen gebruik te
maken mogen alvast hun rijksregisternummer sturen naar info@vlov.be.
***
De derde missie 2013 van "Senegal bevalt" gaat door van 4/11/2013 tot 12/11/2013. Lees hierde

blog van "Senegal bevalt".

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
•

15-11-2013 Hoofdvroedvrouwencongres - Gent

•

03-12-2013 VLOV Borstvoedingscongres - Brussel VOLZET!

•

13-02-2014 De fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum - Lier en
Leuven

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
•

24-10-2013 Zwangerschap - obesitas en voeding - Antwerpen

•

30-10-2013 Autonomous Midwifery - Blankenberge

•

04-11-2013 Birth Rights in the European Union : Mobilizing Changes - 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

Het expertisecentrum kraamzorg "Volle Maan" heeft de Well-Done-Award gewonnen met het project
voor "Kwetsbare (zwangere) vrouwen in Brussel" Proficiat!! Lees hier meer over de cultuursensitieve
koffer die de jury kon overtuigen.
***
Het afgelopen weekend spraken de acht centra voor prematuren in ons land af dat ouders mee
moeten beslissen of hun extreem vroeg geboren baby's van 24 of 25 weken oud intensieve zorgen
moeten krijgen. Vanaf 26 weken wordt normaal alles gedaan om de baby in leven te houden.

•

Lees hier het artikel dat maandag in De Morgen verscheen.

•

Op Radio 1 voerde Hautekiet omtrent dit onderwerp het debat met gynaecologe Marleen
Temmerman. Herbeluister het debat hier.

•

Bekijk hier het nieuwsitem dat afgelopen maandag te zien was in het VTM nieuws.

***
Vanaf donderdag is op VTM om 21u35 de zesdelige documentairereeks ‘Prematuurtjes' te zien die
zich afspeelt op de dienst neonatologie van het UZA.
***
Kaho Sint-Lieven heeft twaalf nieuwe skillslabs waar de studenten verpleeg- en vroedkunde hun

vaardigheden kunnen oefenen. Lees hier het artikel dat in het Nieuwsblad verscheen.
***
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

In het boek ‘Mijn baby lacht...nu ik nog" schrijft Gestalttherapeut Lieve Van Weddingen in negen
hoofdstukken hoe het komt dat vrouwen soms het noorden verliezen nadat ze een kind hebben
gekregen. Lees hier meer.
***
The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing publiceerde een interessant artikel over de veiligheid en
effectiviteit van skin-to-skin contact bij kwetsbare premature baby's op NICU ter bevordering van hun
neurologische ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat skin-to-skin contact veilig en effectief is bij
kwetsbare premature kinderen. Zelfs bij beademde prematuren zou het een positief effect hebben.
Lees hier het volledige artikel.

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

.

