Persbericht
Internationale Dag van de Vroedvrouw – 5 mei 2014. De dag waar
wereldwijd dit bijzonder beroep in de kijker wordt geplaatst.
Niet een App op je smartphone maar een vroedvrouw die je begeleidt tijdens de
zwangerschap en voorbereidt op de bevalling. Zij/hij zorgt voor het verschil.
Zwanger en goed geïnformeerd… een sterke troef in handen. De International
Confederation of Midwives ( Wereldorganisatie van vroedvrouwen, partner van de WHO –
Wereldgezondheidsorganisatie) stelt het thema voor 2014 voor: "Midwives changing the
world, one family at a time".
Vroedvrouwen informeren de aanstaande ouders op maat waardoor er meer inzicht komt
tijdens hun zwangerschap en naar de bevalling toe.
Het haastige Westerse leven neemt veel aandacht en tijd. Koppels die uitkijken naar de
geboorte van hun kindje krijgen niet altijd de kans om ervaringen uit te wisselen en bewust
naar de bevalling toe te leven.
Daar brengen vroedvrouwen verandering in! Op verstaanbare manier brengen vroedvrouwen
informatie bij aanstaande ouders. De persoonlijke aandacht helpt hen werken aan een gezonde
zwangerschap en dit creëert meer kansen voor een betere bevalling en een goede start van het
nieuwe leven.
De vroedvrouw is dé professional bij uitstek om vanuit verschillende werkterreinen de
aanstaande of jonge ouders te begeleiden en bij te staan. Samen met andere zorgverleners
werkt zij mee aan de beste gezondheid voor moeder en kind.
Dit willen we op 5 mei 2014 in de kijker zetten!
Wie zwanger is, gaat bevallen of jonge ouder werd… heeft een vroedvrouw broodnodig!
Quotes van aanstaande ouders:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het heeft mij echt gerustgesteld naar de bevalling toe (Karin)
Ik besef intenser dat we samen zwanger zijn en samen moeten bevallen. (Yves)
We konden elkaar verschillende tips geven. (Inge)
Ik werd bewust gemaakt van mijn eigen instinct en mijn eigen gevoel. (Nadine)
Ik val nu niet meer in een zwart gat. (Wesley)
Plezante sfeer. (Sofie)
We konden echt belangrijke ervaringen uitwisselen. (Marina)
Alle vragen die we hadden, konden zonder taboe of zonder gelach gesteld worden en er werd een duidelijk en
geruststellend antwoord op gegeven. (Vicky)

Het congres tijdens de Internationale dag van de Vroedvrouw zal doorgaan op 5 mei 2014 in Dworp. Simultane
workshops worden aangeboden en de keynote presentatie geeft aandacht aan een goede voorbereiding tijdens de
zwangerschap. Een autoriteit op dit terrein is Prof. Mary Nolan, Professor in Perinatale Educatie aan de
Universiteit Worcester UK. Zij zal de dag een krachtige start geven. Daarna volgen interessante workshops
omtrent spoedeisende vaardigheden, relaxatietechnieken en andere.
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