HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACEBOOKGROEP VBOV
Lees dit huishoudelijk reglement goed vóór je iets post in de groep. Belangrijk! De groep is geen
forum om individuele casussen en problemen te bespreken of om direct advies te vragen. Neem
hiervoor contact op met een collega vroedvrouw en/of vroedvrouwenkring in de buurt. Heb je een
dringende vraag? Post een oproep met de vraag of iemand op dat moment telefonisch bereikbaar
is voor overleg.
VOOR WIE
De gesloten Facebookgroep VBOV is voorbehouden voor actieve leden van de VBOV vzw
(vroedvrouwen). Voor student vroedvrouwen bestaat een aparte Facebookgroep: StudentVroedvrouwen VBOV.
DOELSTELLING
Het doel van de Facebookgroep is actieve VBOV-leden met elkaar in contact te brengen om:
 beroepsgerelateerde informatie/kennis/inzichten;
 wetenschappelijke artikels;
 bijscholingen/opleidingen voor vroedvrouwen;
 oproepen voor deelname aan wetenschappelijke studies;
 en vacatures voor vroedvrouwen te delen.
REGELS EN RICHTLIJNEN
-

Individuele casussen: de Facebookgroep is niet het medium om individuele casussen en
problemen te bespreken. Neem hiervoor contact op met een collega vroedvrouw en/of de
kringverantwoordelijke in de buurt. Bij dringende vragen kan een oproep gepost worden
met de vraag of iemand op dat moment telefonisch bereikbaar is voor overleg. Wanneer
een casus afgerond is, kunnen de informatie en inzichten hieromtrent wél gedeeld
worden in de groep.

-

Privacy : wanneer informatie over casussen gedeeld wordt, moet de privacy van de
betrokken persoon gerespecteerd worden. Verwijder alle persoonlijke gegevens die
verwijzen naar een bepaalde persoon.

-

Beroepsgeheim: alle informatie die gedeeld wordt in de groep, moet in de groep blijven. Er
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worden geen informatie en/of foto’s gedeeld met personen die niet tot de Facebookgroep
behoren.
-

Beeldmateriaal: foto’s die op Facebook gepost worden zijn officieel eigendom van
Facebook. Hou hier rekening mee en vraag steeds de uitdrukkelijke toestemming aan de
afgebeelde persoon. Leden van de groep mogen deze foto’s niet tonen of verspreiden
buiten de groep.

-

Foto’s bij een casus: deze mogen enkel gepost worden in een reactie op een bericht en niet
in het bericht zelf.

-

Bijscholingen/opleidingen: enkel opleidingen of bijscholingen voor vroedvrouwen die ter
goedkeuring zijn voorgelegd aan het secretariaat van de VBOV vzw
(info@vroedvrouwen.be) mogen gepost worden. Bijscholingen voor ouders komen niet in
aanmerking.

-

Vacatures: enkel vacatures die eerst naar het secretariaat verstuurd zijn
(info@vroedvrouwen.be) en waarvoor een onkostenvergoeding betaald is, mogen op
Facebook gepost worden. Ze worden dan eveneens gepubliceerd op de website
www.vroedvrouwen.be en in de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief.

-

Oproep deelname wetenschappelijke studies: voor het posten van oproepen voor
deelname aan wetenschappelijke studies, dient eerst toelating gevraagd te worden aan de
werkgroep wetenschappelijk onderzoek van de VBOV vzw via
onderzoek@vroedvrouwen.be of info@vroedvrouwen.be.

-

Reclame voor de eigen praktijk is niet toegestaan.

-

De beheerders van de Facebookgroep hebben het recht om een post te verwijderen indien
de regels niet gevolgd worden of indien de inhoud van de post niet strookt met de visie van
de VBOV vzw.

Link Facebookgroep VBOV: https://www.facebook.com/groups/121306814616049/
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