Hoe lid worden?

Werkgroepen VBOV

Ga naar www.vroedvrouwen.be/nl/lid-worden

Wil je mee richting geven aan ons beroep?
Sluit je dan aan bij één van onze werkgroepen.

Je vindt er de ledenbijdragen en het
online inschrijfformulier.
Na ontvangst van de ledenbijdrage op rekeningnummer IBAN: BE50 4211 1511 3118 BIC: KREDBEBB zullen we je lidmaatschap
bevestigen.
Vragen of meer info?
info@vroedvrouwen.be of
03/218.89.67

• Bijscholing
• Redactie
• Opleiding
• Zelfstandige vroedvrouwen
• Wetenschappelijk Onderzoek
• Fysiologie
• Hoofdvroedvrouwen
• Vroedvrouwen verleggen grenzen
• Profilering van de vroedvrouw
• Middenkader
• Digitale gezondheidszorg
• Juridisch en ethisch comité

VU Joke Muyldermans, p/a VBOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen

Meer info over de werkgroepen?
Surf naar www.vroedvrouwen.be

VBOV vzw
Haantjeslei 185-01
2018 Antwerpen
03/218 89 67
info@vroedvrouwen.be
www.vroedvrouwen.be

Wat doet de VBOV vzw?
• Algemene belangen behartigen
van het beroep van vroedvrouw door
vertegenwoordiging in diverse raden en
commissies
De Vlaamse Beroepsorganisatie van
Vroedvrouwen (VBOV vzw) stelt zich tot doel
de Vlaamse vroedvrouwen te verenigen,
en dit met respect voor alle politieke en
filosofische strekkingen. De vereniging is
er voor iedere vroedvrouw, zowel de
vroedvrouw werkzaam in het ziekenhuis,
als de eerstelijnsvroedvrouw en de
vroedvrouw werkzaam in het onderwijs.
Ook de student-vroedvrouw en de
vroedvrouw op rust kunnen op ons rekenen.
De beroepsorganisatie wil vooral de rol en

Word vandaag nog lid!
Ledenvoordelen:
• Vermindering van deelnameprijs aan
studiedagen
• 6 maal per jaar het Vlaams vaktijdschrift

• Meewerken aan de permanente vorming
van de vroedvrouw door het organiseren van
studiedagen en opleidingen
• Sterke werking door engagement van leden
vrijwilligers in verschillende werkgroepen
• Ondersteuning bij kwalitatieve postnatale
thuiszorg door de organisatie van
vroedvrouwenkringen en de ontwikkeling van
richtlijnen voor een good practice logo
• Structureel overleg met andere
beroepsorganisaties die de vroedvrouwen
aanbelangen

‘Tijdschrift voor Vroedvrouwen’
• Juridisch en fiscaal advies bij
beroepsproblemen
• Toegang tot het ledengedeelte van de VBOVwebsite en de online bibliotheek
• Ledenkorting op geselecteerde vakliteratuur
• Deelname aan één van de werkgroepen,
waarvoor jij je wil inzetten
• Een gunsttarief voor de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
• Loopbaanbegeleiding, o.a. bij het vestigen als
zelfstandige vroedvrouw
• …

de positie van de vroedvrouw in de
gezondheidszorg bevorderen.

Ontdek nog meer ledenvoordelen op

De vereniging onderneemt activiteiten om dit

www.vroedvrouwen.be

doel te verwezenlijken.

