Betreft: BIJDRAGE BSAR-APSAR en BeSARPP: UITNODIGING TOT BETALING/AANSLUITING
Geachte Collega,
Voor het eerst in het bestaan van onze beide verenigingen zal het mogelijk zijn om lid te worden van de
beroepsvereniging BSAR-APSAR (Beroepsvereniging van Specialisten in Anesthesie-Reanimatie Association Professionelle des Spécialistes en Anesthésie-Réanimation) en de wetenschappelijke vereniging
BeSARPP (Belgian Society of Anesthesiology, Resuscitation, Perioperative medicine and Pain
management). U kan er uiteraard ook voor opteren om verder lid te blijven van één van beide verenigingen.
U kunt via deze weg uw administratieve last verminderen en daarnaast eveneens een korting krijgen bij
gecombineerde aansluiting en/of aansluiting met een volledige dienst.
Bij aansluiting met een volledige dienst dient deze aansluiting in één keer te gebeuren, met betaling via
een dienst- of ziekenhuisrekening, en moeten alle namen met jaar van erkenning doorgegeven worden met
vermelding van het overeenkomstige lidgeld per lid aan het secretariaat van het VBS (claire@gbs-vbs.org )

De beroepsvereniging BSAR-APSAR is een wettelijk erkende beroepsvereniging en maakt als dusdanig
deel uit van het VBS: lidmaatschap van de BSAR-APSAR betekent automatisch dat u eveneens lid wordt
van het VBS (verbond van Belgische beroepsverenigingen van specialisten). De BSAR-APSAR verdedigt de
algemene en individuele professionele belangen van haar leden en van anesthesisten in het algemeen.
Daarnaast verdedigt ze eveneens de financiële belangen van anesthesie (terugbetaling consultaties,
opwaardering honoraria, enz.) en steunt ze de belangen van haar liaison leden van algologie, intensieve
zorgen en urgentiegeneeskunde. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak die aangespannen werd bij de
Raad van State tegen de praktische uitvoeringsbesluiten m.b.t. de laagvariabele zorg.
De beroepsvereniging maakt er een erezaak van democratisch te werk te gaan, en legt alle belangrijke
beslissingen voor ter stemming aan haar leden. Het laatste voorbeeld hiervan betrof de nieuwe versie van
Safety First, die ter goedkeuring werd voorgelegd op het jaarcongres van 2020. Inspraak van de leden is dan
ook een garantie dat er actief gezocht wordt naar oplossingen voor de vragen en problemen van de leden.
De leden worden daarom maandelijks op de hoogte gebracht van wat er reilt en zeilt in het anesthesiologisch
politieke en financiële landschap via een verslag van de bestuursvergaderingen.
Het jaarlijkse symposium van de BSAR-APSAR weerspiegelt alle thema’s die de anesthesiewereld
bezighouden: anesthesie door niet-anesthesisten, sedatie, kwaliteit in anesthesie, honoraria en financiering
(zoals laagvariabele zorg), Safety First, wet kwaliteitsvolle zorg, plethora anesthesisten in opleiding en
andere…

De wetenschappelijke vereniging BeSARPP is een wettelijk erkende wetenschappelijke vereniging.
BeSARPP werkt “best practice” standaarden en patiëntveiligheidsrichtlijnen uit en zorgt voor duidelijke
communicatie hieromtrent via wetenschappelijke symposia, de Acta Anaesthesiologica Belgica en een
interactieve website.
BeSARPP ondersteunt actief de arts-specialist in opleiding anesthesie en dit ondermeer door het ter
beschikking stellen van de AVU e-cursus en de organisatie van de jaarlijkse Graduation Day.
Ook het bevorderen van onderzoek is een centraal thema. Jonge beloftevolle onderzoekers worden
ondersteund en kunnen in aanmerking komen voor een beurs, welke wordt uitgereikt op het BeSARRP
jaarlijks symposium.
Om bovenstaande doelen te realiseren werkt BeSARPP nauw samen met de Belgische verenigingen BARA,
BAPA, BSAR-APSAR en BAT en de Europese organisatie ESAIC in een hecht netwerk.

Voordelen gecombineerd lidmaatschap en per vereniging:
Voordeel
“Associate Membership” bij de European Society of
Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC, voordien the ESA)
Online toegang tot de Acta Anesthesiologica Belgica (toeslag van
40 euro voor de geprinte versie)
Ledenkorting voor de BeSARPP Annual Meeting
Ledenkorting voor het jaarlijks congres van de BSAR/APSAR
Gratis toegang tot de BeSARPP Graduation Day
Ledenkorting voor de BeSARPP endorsed meetings
Mogelijkheid om de BeSARPP Research Grant aan te vragen
Juridisch advies indien nodig via de BSAR/APSAR
Maandelijkse nieuwsbrief BeSARPP
Maandelijks
verslag
van
de
BSAR/APSAR
bestuursvergaderingen
Korting lidmaatschap bij dienstaansluiting
Verdedigen van de financiële belangen van de leden
Korting gecombineerd lidmaatschap
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Collegiale groet,

Vera Saldien
Voorzitter BeSARPP

Stef Carlier
Voorzitter BSAR-APSAR

Luc Foubert
Penningmeester BeSARPP

Gilbert Bejjani
Penningmeester BSAR-APSAR

1. GECOMBINEERDE AANSLUITING BSAR-APSAR EN BeSARPP

Categorie
Lid erkend in 2021
Lid erkend in 2020, 2019 en 2018
Leden erkend tot en met 2017
Gepensioneerd zonder beroepsactiviteit
Gepensioneerd met beroepsactiviteit
Buitenlandse beroepsactiviteit
Extra korting per lid bij volledige dienstinschrijving

EUR
100
220
315
80
180
200
- 10

Betaling:
BSAR-BeSARPP
BE09 7390 2124 8657
SWIFT: KRED BE BB
Vermelding: Uw naam en jaar van erkenning

2. LIDMAATSCHAP ENKEL VAN DE BSAR-APSAR

Categorie
Leden met beroepsactiviteit
Arts in opleiding
Erkend specialist 2021
Erkend 2020-2019-2018
Gepensioneerd zonder beroepsactiviteit
Gepensioneerd met beroepsactiviteit
Buitenlandse beroepsactiviteit

EUR
€ 165,00 (VBS) + € 55,00 (BSAR)
€ 15,00 (VBS) + € 0,00 (BSAR)
€ 16,50 (VBS) + € 13,50 (BSAR)
€ 82,50 (VBS) + € 7,50 (BSAR)
€ 16,50 (VBS) + € 5,50 (BSAR)
€ 82,50 € (VBS) + € 27,50 (BSAR)

220
15
30
110
22
110
43

Supplementaire korting per lid bij volledige dienstinschrijving (globale inschrijving): - € 10
Betaling:
BSAR
BE88 4373 1509 5141
SWIFT: KRED BE BB
Vermelding: Uw naam en jaar van erkenning

3. LIDMAATSCHAP ENKEL VAN DE BeSARPP

Categorie
Erkend anesthesist, lidmaatschap 1 jaar (2022)
Erkend anesthesist, lidmaatschap 2 jaar (2022 en 2023)
Betaling:
BeSARPP VZW
IBAN BE97 0018 1614 5649
SWIFT: GEBA BE BB.
Vermelding: Lidmaatschap – uw naam
Betaling via kredietkaart is ook mogelijk: gelieve besarpp@medicongress.com te contacteren.

EUR
125
225

