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Beste VLOV-lid,
Beste geïnteresseerde,
Vorige week hebben de eerste vroedvrouwen hun examen farmacologie in Antwerpen afgelegd en morgen zijn
de collega's van Kortrijk aan de beurt. Binnenkort zullen een 110 vroedvrouwen als eerste het
voorschriftenrecht kunnen concretiseren. We stuurden een persbericht.
De Nieuwsbrief-redactie.
Voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief klik je hier.

V L O V

N I E U W S

Volgende week vieren we Kerstmis en dus komt deze week traditiegetrouw Music for Life overal in de
media! De VLOV vzw zet dit jaar ook een actie op touw onder de naam Vroedvrouwen for Life! Je kan
meedoen aan onze online tombola, de opbrengst gaat integraal naar DOMO Vlaanderen vzw, een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet om kwetsbare gezinnen met kinderen te ondersteunen.
Hoe je meedoet kan je hier lezen. Aarzel niet om dit bestand door te sturen naar iedereen in je
vriendenkring! Bekijk ook de affiche van onze Vroedvrouwen for Life actie.
Er zijn 5 prijzen te winnen, de hoofdprijs is een citytrip naar Barcelona! De winnaars worden getrokken
op vrijdag 2 januari 2015.
***
Vanuit de commissie vroedvrouwen binnen het RIZIV stuurden we een brief naar onze minister van
Volksgezondheid met als doel ons beroep te versterken. We kijken uit naar haar reactie.
***
In februari start de 3-daagse "Fysiologie in de verloskunde" opnieuw. Kennis en inzichten in fysiologie
maken van ons sterkere vroedvrouwen. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!
***
In het voorjaar gaan er 2 nieuwe cursussen Farmacologie voor vroedvrouwen van start. Deze zullen
doorgaan in Leuven en Gent.
***

Het congres van de Belgian Midwives Association geeft inzicht in de toekomst van de bevalling in België. Er
spreken vooraanstaande sprekers die bereid zijn hun kennis en inzicht met ons te delen.
***
CARE4 willen we onder uw aandacht brengen. Abstracts uit 20 landen maken van dit congres in Antwerpen
een sterk internationaal gebeuren. We nodigen je uit om hierop in te schrijven.

A C T I V I T E I T E N
VLOV activiteiten
05-01-2015 Infoavond opstart zelfstandige praktijk - VLOV vzw - Waregem
04-02-2015 CARE4 - Antwerpen
10-02-2015 Fysiologie in de verloskunde - VLOV vzw i.s.m. Thomas More - Lier/Leuven
12-02-2015 Farmacologie - Vlaamse opleidingen / BMA vzw - Gent en Leuven
03-03-2015 BMA-Congres "The Future of Childbirth in Belgium" - BMA vzw -Brussel

Activiteiten gecoördineerd door bevriende organisaties
13-01-2015 Opleiding laboformulieren invullen - AML - Antwerpen
13-01-2015 Gezonde en natuurlijke voeding: info over diëten - Hivset - Turnhout
17-01-2015 Nacholing homeopathie - CKH vzw i.s.m. Thomas More - Lier
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

Profileren doen we met z'n allen. We waarderen persoonlijke initiatieven. Op de website van je gemeente of
stad, bij gelegenheid of waar dit ook relevant kan zijn: vroedvrouw, vroedvrouw, vroedvrouw! Telkens
opnieuw, laat op een constructieve manier van je horen! Vroedvrouw Anne Barbier profileerde zich in de
media.

***
Soms zorgen de moeders waarmee we werken voor een leuke profilering. De in blogland zeer bekende Mme
Zsazsa beviel onlangs van een derde kind. Ze blogde daar uitgebreid over. Lees onder andere hier en hier. Ook
deed ze een oproep om een nieuwe traditie in te voeren: kraamkost.
***
In de Artsenkrant verschenen onlangs de genomineerden voor "Zorgmanager van het jaar". Een van hen
isadjunct-hoofdvroedvrouw Els Coppens van GZA Sint-Vincentius Antwerpen.
***
Nog in de Artsenkrant lazen we dat minister van Volksgezondheid De Block proefprojecten wil opzetten om tot
een inkorting van het kraamverblijf te komen. We nemen dit mee in een gesprek met de minister.
***
Anne Dedry stelt voor de vroedvrouwen steeds relevante vragen. Deze week stelde ze deze parlementaire

vraag. We vroegen reeds een aantal keer een bezoek bij de minister en ze liet ons weten dat we op de lijst
'dringend te zien' staan. We geven nog verslag.
Zag je zelf ergens "Vroedvrouwen in de media"? Laat dit weten aan communicatie@vlov.be.

V A C A T U R E S

•

UC Leuven-Limburg zoekt een opleidingsverantwoordelijke Vroedkunde

•

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

Vier professoren huisartsgeneeskunde stelden vorige week het boek ‘Together we change:
Eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit!' voor. Hierin bepleiten ze een aantal opmerkelijke en soms
revolutionaire veranderingen. Ze starten met een heldere en duidelijke oplijsting van alle problemen en
uitdagingen. We kennen ze, maar vinden ze zelden zo samengevat terug. Als vroedvrouw waren we te gast
op de persconferentie. Deze verandering is ook voor ons cruciaal. Het boek is integraal te downloaden
via deze link.
***
Op 4 december 2014 werd een tweede keer een congres georganiseerd "Verloskunde in beweging II". Naar
aanleiding van dit congres werd een boek uitgegeven waar we ook als vroedvrouw meer inzicht krijgen in
aansprakelijkheid binnen onze werkterreinen. Meer info over het boek vind je hier. Marlies Eggermont heeft
rechten gestudeerd en is in het proces om met dit onderwerp een doctoraatstudie af te ronden, zij is
tevens vroedvrouw en auteur van dit boek.

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

.

