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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
De herfst is duidelijk in het land en wij bereiden onze laatste VLOV-najaarsactiviteiten voor. Er zijn nog plaatsen voor het
Hoofdvroedvrouwencongres van 14 november 2014. Hoofdvroedvrouwen zijn hier erg welkom! Het Borstvoedingscongres is volzet. We
kijken uit naar fijne VLOV-dagen.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Nu de nieuwe regering geïnstalleerd is, hadden wij een overleg op het Ministerie van Onderwijs. Onze eis naar een 4-jarige opleiding is
actueler dan ooit. Je kan ons verslag nalezen en ook even meekijken. Er zijn overlegmomenten aangevraagd bij het Vlaams Ministerie
van Welzijn (Vandeurzen) en bij de FOD Volksgezondheid en Sociale Zaken (De Block). We houden je op de hoogte en timmeren verder
aan de weg van een sterkere vroedvrouw in Vlaanderen en België. De vroedvrouw maakt het verschil in de zorg voor moeder en kind en
dat moeten onze beleidsmakers weten!
***
De VLOV-TREFDAG was weer een succes. Interessante presentaties, aangename gesprekken en de spannende ontknoping van de
wedstrijd "Wie is Neske?" Bekijk de foto's om het nog eens te beleven.
***
VLOV-LID BRENGT VLOV-LID AAN. Deze actie loopt nog tot 31 december 2014. Interesse gewekt? Lees de voorwaarden hier.
***
De Federale Overheid is in de startfase van een onderzoek omtrent het ontwikkelen van een tool om alcohol- en druggebruik aan te
pakken tijdens de zwangerschap. Men zoekt naar vroedvrouwen die bereid zijn in een focusgroep te zitten en dit in het VLOV
secretariaat op 6 november 2014 van 17u30 tot 19u30. Het zou goed zijn indien nog een aantal vroedvrouwen aansluiten. Er wordt een
vergoeding voorzien. Meer kun je hierbij lezen.
***

In het kader van onze nieuwe bevoegdheid willen we je laten weten dat er nieuwe regels zijn i.v.m. het geneesmiddelenvoorschrift.
***
De Koning Boudewijnstichting organiseert overlegmomenten in de verschillende provincies over 'De toekomst van de gezondheidszorg'.
Wil je graag mee denken en hieraan deelnemen? Je bent van harte welkom.

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

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
13-11-2014 Medicatierekenen in de pediatrie/neonatologie - Hivset - Turnhout
13-11-2014 Niet storen, bevallende vrouw - Karel de Grote-Hogeschool - Antwerpen
13-11-2014 Ebola kent geen landgrenzen - Odisee - Sint-Niklaas
13-11-2014 Ethique et efficacité de la communication autour de l'allaitement - Henallux - Namen
17-11-2014 Het vroeggeboren kind: van preventie tot opvolging - VVOC - Leuven
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

Shanti Van Genechten kreeg met haar project Kinderwens Vlaanderen uitgebreid aandacht bij Libelle, zowel in woord als beeld.
***
Aandacht voor het CARE4-congres dat in februari 2015 zal doorgan in nr. 29 van ZORG magazine (blader door naar p. 20)
***
Hilde Dever kwam in beeld tijdens een aflevering van Plattelands-tv over kraamzorg en Het Huis van Het Kind Gooik. De reportage start
op 05:30 en Hilde komt in beeld vanaf 08:10.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S
•

Technical Director Position of Developing Midwives project under BRAC Institute of Global Health, BRAC University, Dhaka,
Bangladesh

•

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

Wij lazen voor jou Using inter-institutional practice variation to understand the risks and benefits of routine labour induction at 41+0
weeks, een Canadese studie naar de effecten van een ingeleide partus op de gezondheid van moeder en kind.
***
Ook zeer interessant is deze Franse studie: Poor effectiveness of antenatal detection of fetal growth restriction and consequences
for obstetric management and neonatal outcomes: a French national study.
***
Het IMA staat voor Intermutualistisch Agentschap. Zij publiceren regelmatig interessante rapporten over de zorg voor moeder en kind.
Zeker je aandacht waard.
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
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