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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De eindejaarsperiode viert hoogtij... en wij willen daar deel van uitmaken. Lees verder i.v.m. onze ludieke
profileringsactie. We wensen iedere vroedvrouw en haar/zijn familie een mooie eindejaarsperiode. We zijn
alvast klaar om met veel enthousiasme 2014 te verwelkomen!
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

De foto's van het Borstvoedingscongres 2013 in Brussel staan online! Bekijk het fotoalbum.
***
Aanstaande vrijdag 20/12 organiseert de VLOVvzw een ludieke actie in 3 Belgische stations om
het beroep van vroedvrouw meer bekendheid te geven. Lees het persbericht. We zijn nog op zoek
naar vroedvrouwen om mee te helpen :
- 3 vroedvrouwen voor station Brussel Zuid van 16u - 18u
- 2 vroedvrouwen voor station Gent Sint-Pieters van 16u-18u
- 1 vroedvrouw voor station Antwerpen Centraal van 16u-18u
Ben je die momenten van de dag vrij ? Stuur dan snel een mail naar communicatie@vlov.be.
***

Bestel nu je nieuwe VLOV jaarkalender 2014 in de online VLOV shop. Deze

kalender met maandelijks een mooie foto en een overzicht van alle relevante vroedvrouwendata voor
2014, is een must voor elke (toekomstige) vroedvrouw ! De kalender is tevens een "dank u wel" voor alle
vrijwilligers binnen de VLOV vzw die deze gratis thuisgestuurd krijgen.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
• 13-01-2014 Infoavond : Opstart zelfstandige praktijk - Hasselt
• 13-02-2014 De fysiologie van zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum - Lier en Leuven
• 13-03-2014 Mama Wee 2014 - Gent
• 05-05-2014 Internationale dag van de vroedvrouw - Dworp
• 06-05-2014 Childbirth Education met Prof. Mary Nolan - Dworp

Activiteiten gecoördineerd door bevriende
organisaties
• 19-12-2013 Levensreddende vaardigheden : de rol van communicatie en de impact op patiënt - KDG
Antwerpen
• 09-01-2014 Rugvriendelijk werken in de zorg - Turnhout
• 20-01-2014 Ik heb een kinderwens - Hasselt

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

In het CM Magazine Moment verscheen een artikel over het Expertisecentrum Kinderwens
Vlaanderen. In dit expertisecentrum kunnen koppels met een (onvervulde) kinderwens terecht voor
informatie en keuzebegeleiding als voortraject bij eventuele fertiliteitsbehandelingen, een
adoptieprocedure of de beslissing om kinderloos te blijven. Lees het artikel.
***
In de geboortekamer van de nieuwe birth and breakfast van het Geboortehuis De Zon in
Viersel kunnen koppels terecht die niet thuis kunnen of willen bevallen maar toch voor een meer
geborgen en intieme omgeving kiezen. Na een lekker verwenontbijt 's morgens kunnen ze samen naar
huis vertrekken. Lees het artikel dat in de Gazet van Antwerpen verscheen.
***
Naar aanleiding van het familiedrama in Kalmthout kwam op 5/12/2013 het onderwerppostnatale
depressie aan bod in de programma's Reyers Laat en Terzake. In Reyers Laat kwam de belangrijke rol
van de vroedvrouw wat betreft vroegtijdige herkenning en preventie ter sprake.
> Herbekijk Reyers Laat
> Herbekijk Ter Zake

Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
UZ Brussel zoekt een adjunct-hoofdvroedvrouw voor de kraamafdeling voor de kraamafdeling - MIC
Adjunct-hoofdvroedkundige Materniteit en Verloskwartier - Regio Halle - Vilvoorde

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

Uit de Cochrane Review Midwife-led continuity models versus other models of care
forchildbearing women (2013) blijkt dat de meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind
ontstaan bij het midwife-led care zorgmodel : de vroedvrouw als eerste verantwoordelijke in het
zorgproces. Zij zorgt voor de continue begeleiding en blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. De
positieve effecten van dit zorgmodel zijn : meer spontane natuurlijke (vaginale) bevallingen, minder
epidurale verdovingen, minder kunstverlossingen, minder episiotomieën en minder vroeggeboortes.
Bovendien hebben de vrouwen positievere ervaringen en zou er een kostenbesparend effect zijn in
vergelijking met andere zorgmodellen.
Lees het volledig 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

.

