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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Het Midwifery Today congres leeft nog in de gedachten. De fysiologie van
zwangerschap , arbeid, bevalling en postpartum werden tijdens deze
herfstdagen grondig doorgenomen. Onze kennis hiervan updaten is een blijvend
werkpunt voor vroedvrouwen.
Vroedvrouwen zijn bezige bijtjes. Verschillende van onze vroedvrouwen werken
heden in Afrika. Lees verder hun verhaal. Het bijzondere aan vroedvrouwen is
een zielsverbondenheid die eigen is aan ons beroep. Waar ter wereld je als
vroedvrouw ook werkt... je streeft naar steeds betere zorg voor moeder en
kind. Daar gaan vroedvrouwen voor!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.
V L O V N I E U W S
De eerste lading foto's van de Trefdag 2013 staat online! Klik hier om het
fotoalbum op onze website te bekijken en geniet na van de studiedag.
***
Wil je stemgerechtigd lid worden van de Algemene Vergadering van het VLOV?
Lees hier meer. Opgelet! Laatste datum van registratie is 8/11/2013.
***
De vroedvrouwen van onze groep "Senegal bevalt" zijn heden in Afrika. Lees
hun verhaalhier. Deze enthousiaste groep vroedvrouwen maakte een
promotiefimpje. Kijk even mee.

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
• 08-11-2013 10 jaar wetgeving over embryo onderzoek - Brussel
• 12-11-2013 Posthogeschoolvorming referentievroedvrouw diabetes Kortrijk
•

15-11-2013 Mindfulness en verloskunde (2-daagse workshop) Eindhoven

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

Dinsdag 29/10/2013 vertrok een medisch-verpleegkundige missie, waaronder
de hoofdvroedvrouw Sabine Van De Vyver, vanuit het Sint-Vincentiusziekenhuis
van Deinze naar het partnerziekenhuis van Kasongo-Lunda in Congo.
•
•
•

In het Nieuwsblad verscheen een artikel over deze missie dat je hier kan
lezen.
Lees alles over het reilen en zeilen in het partnerziekenhuis hier op de blog
Kasongo-Lunda.
Hoofdvroedvrouw Sabine Van De Vyver gaf op 25/10 een interview in het
programma 'Start je dag' op Radio 2 Oost-Vlaanderen. Beluister hier het
fragment.

***

Zondag 17/11/2013 is het Werelddag van het Vroeggeboren Kind. Het VVOC
organiseert die dag een Familiedag voor gezinnen van couveusekinderen in De
Snepkens te Herselt. Lees hier meer.
Het VVOC doet een warme oproep om de poster van de Familiedag op te
hangen zodat zoveel mogelijk ouders op de hoogte worden gebracht van dit
initiatief. Je kan de poster downloaden door op de afbeelding hierboven te

klikken.
Op VTM loopt ondertussen op donderdagavond de 6-delige docureeks
'Prematuurtjes' over de afdeling intensieve neonatale zorg van het UZA.
Bekijk hier een aantal videofragmenten.
***
De bekende vroedvrouw Celine Van Geertsom - of de Moeder des Dorps zoals ze
genoemd werd - krijgt een eigen straat in Melsele. Ze hielp 5.381 kinderen op
de wereld. Lees hier het artikel dat in Het Nieuwsblad verscheen.
***
Boops-'n-Burps bracht het beroep van vroedvrouw op een mooie manier in de
kijker op hun website. Lees hier het artikel.
***
Vanaf maandag 11/11/2013 start op Eén de 9-delige reeks Birth Day. Lieve
Blancquaert stapte een bevallingskamer binnen en maakte 9 portretten van
baby's, hun familie en de maatschappij waarin ze leven tijdens een van de
belangrijkste momenten van hun leven. De beelden werden gedraaid op 9
locaties verspreid over de wereld.
***
Het aantal studenten in zorgopleidingen is nog nooit zo hoog geweest. Enkel het
aantal inschrijvingen voor de opleiding vroedkunde daalde dit jaar met 7,5%.
Lees hier het artikel dat in De Morgen 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
Zelfstandige vroedvrouw - Vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik - Leuven
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

Verloskundige Diana Koster ontmoette in haar praktijk veel vrouwen die last
hadden van depressieve of angstige gevoelens tijdens de zwangerschap of bij
het prille moederschap. Het bleek meestal erg lastig te zijn om hierover te
praten binnen een verloskundig consult van vijftien minuten. Speciaal voor hen
ontwikkelde ze een aangepast coachingsprogramma waarin ze samen met haar
cliënten stap voor stap op zoek gaat naar een nieuw evenwicht. Die kennis en
ervaring heeft ze nu gebundeld in het boek ‘Perfecte moeders bestaan niet'.
Lees hier meer.

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
.

