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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Als VLOV-organisatie zitten we nog in de roes van de viering '20 jaar VLOV vzw'. Verderop lees je hierover. We kunnen terugkijken op
een succesvol en aangenaam VLOV weekend.
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

Onze nieuwe website is ONLINE! Neem een kijkje en geef gerust uw bedenkingen. We zijn nog hier en daar de site aan het verfijnen en
nemen graag jouw ideeën mee.
***
We genieten nog na van onze viering '20 jaar VLOV vzw' op 5 september 2014. We startten met een persconferentie waar de resultaten
te bekijken zijn in de rubriek 'Vroedvrouwen in de media'. We mochten fijne gasten verwelkomen op onze Academische Zitting. Hierbij
kan je de presentatie nog even meebekijken. Alvast een paar foto's om de sfeer te snuiven. Er volgen de eerste dagen nog een reeks
foto's. Onze campagnestart is een succes. De gynaecologen lieten al weten dat ze de verdere ontwikkeling van deze campagne mee
vorm willen geven.
***
Hierbij ook al enkele beelden van onze familiedag op 7 september 2014. Ook dit fotoalbum wordt later nog aangevuld. Hier werd
genoten en de familie van Annemie Taildeman ging met de hoofdprijs van de wandelzoektocht naar huis. Zij mogen een volledig jaar op
onze kosten naar de Zoo Antwerpen en Planckendael. Deze familie was hiermee bijzonder gelukkig! Proficiat!
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014. Interesse gewekt? Lees de voorwaarden hier.

***
We willen jullie uitnodigen op onze TREFDAG die zal doorgaan op 24 oktober 2014 in het Cultureel Centrum in Hasselt. Schrijf je nu
in! De Trefdag is aangeboden voor de Permanente Vorming voor vroedvrouwen bij de FOD en bij de organisatie binnen de FOD die de
opleidingen voor de BFHI projecten organiseert.
***
NESKE MAAKT ZICH BEKEND OP ONZE TREFDAG 2014! Doe een gok en win een etentje in een sterrenrestaurant.
***
Op 4 februari 2015 gaat het CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress van start. De VLOV vzw organiseert mee.
Bekijk nu de video met alle info over dit congres en save the date.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
24-10-2014 VLOV-Trefdag - VLOV vzw - Hasselt
14-11-2014 VLOV Hoofdvroedvrouwencongres - VLOV vzw - Gent
02-12-2014 VLOV-Borstvoedingscongres - Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
04-10-2014 Voeding en Voortplanting - Sint-Jan - Brussel
13-10-2014 Borstvoeding begeleiden - KHLim - Hasselt
14-10-2014 Opleiding Referentievroedvrouw Diabetes - Vives - Kortrijk
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

De lancering van onze Campagne Normale Geboorte kreeg veel persaandacht! We kwamen in het journaal op een, op radio 1, in Het
Laatste Nieuws, De Morgen en De Standaard.
***
Op 20 september wordt de nieuwe film MicroBirth (een documentaire over de microscopische gebeurtenissen die bij een geboorte
plaatsvinden) gelanceerd. Bekijk nu de trailer.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
NIEUW! Stafmedewerker expertisecentrum kraamzorg
NIEUW! Karel de Grote-Hogeschool zoekt "Onderzoeker non-technische factoren in de zorg"
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

Zaterdag 13 september 2014 geven we samen met vele andere disciplines vorm aan de 'Geneeskundige dagen'. Vanuit de VLOV vzw
wordt een presentatie verzorgd over 'Damsteun, zin en onzin'. We willen al een tipje van de sluier oplichten. We baseren ons op de
cochrane review en nog een aantal studies, één ervan is hier gelinkt. De Royal College of Midwives schreef richtlijnen uit. Uiteraard
werden onze eigen KCE richtlijnen geraadpleegd. We geven je al even een inkijk in onze presentatie. Hierbij de brochure van het
programma. Hierbij een hartelijke welkom.
***
Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2015 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan onderwerpen
voorstellen via een invulformulier: private personen, organisaties, instellingen, en uiteraard ook de beleidsmakers zelf.
Voorstellen kunnen ingediend worden door middel van een online formulier op de KCE-website. Dit formulier moet vóór 15 september
2014 ingevuld worden. De VLOV vzw dient, zoals jaarlijks een aantal relevante onderzoeksvragen in. We houden je op de hoogte.
Het KCE bouwt zijn studieprogramma op rond een reeks prioritaire thema's. Deze thema's werden weerhouden na consultatie van alle
partners van het Belgische Health Research System (FOD Volksgezondheid, RIZIV, WIV, HGR,...). Voorstellen die niet passen binnen
de prioritaire onderzoeksthema's worden niet automatisch uitgesloten, maar zullen minder kans hebben om weerhouden te worden.
De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de KCE website.
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
.

	
  

