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Informatie over nieuwe vorm lidmaatschap EUSEM
Jaarlijks betaalt de NVSHA een bijdrage per lid aan EUSEM. Door deze bijdrage te betalen zijn we als
nationale vereniging lid van EUSEM en kunnen we profiteren van Europese belangenbehartiging. Ook
ontvangt het bestuur relevante informatie over Spoedeisende Geneeskunde in Europees verband.
1. Nieuwe vorm lidmaatschap EUSEM: Affiliate membership
Onlangs heeft EUSEM het ‘Affiliate membership’ in het leven geroepen met als hoofddoel meer invloed
en individuele ledenvoordelen. Hoe meer ‘individuele leden’ vanuit Europese landen zij
vertegenwoordigen, hoe meer invloed EUSEM en dus ook de NVSHA heeft in Europa. EUSEM kan
hiermee een veel groter aantal individuele leden naar voor brengen in discussies ter verdediging van
het specialisme en tegelijkertijd biedt zij de individuele leden een netwerk, interessante informatie en
een aantal kortingen.
Het Affiliate membership biedt de volgende voordelen:
•
•
•

Leden ontvangen de nieuwsbrief van EUSEM. Belangrijke informatie binnen de
spoedeisende geneeskunde wordt gedeeld.
Leden ontvangen specifiek nieuws over bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen en projecten, maar
ook evenementen als EBEEM Part A Exam, fellowship programma’s en EM Day .
Leden krijgen korting op het EUSEM congres en op andere activiteiten van EUSEM.

2. Toestemming leden voor gegevensuitwisseling
Om deze voordelen te kunnen aanbieden, is het uiteraard nodig dat EUSEM weet wie deze leden zijn
en hoe ze te bereiken zijn. EUSEM vraagt hierom de NVSHA om haar leden te informeren over dit
type lidmaatschap en indien ze Affiliate member willen worden, eenmalig toestemming te geven om
de bij ons secretariaat bekende gegevens eenmalig te delen met EUSEM. De NVSHA geeft alleen van
de leden die hier toestemming voor geven gegevens door aan EUSEM. Nadat EUSEM de gegevens in
haar databank heeft verwerkt, zijn de leden Affiliate member en ontvangen hier bericht over van
EUSEM. Indien je al individueel EUSEM member bent of nog wilt worden, dan heeft het individueel
membership altijd de bovenhand. Het individueel lidmaatschap is mogelijk vanaf € 100 euro per jaar
en biedt uiteraard meer voordelen*.
3. Voorwaarden en gebruik ledengegevens
EUSEM beheert alle ledengegevens volgens de GDPR regels (Europese wetgeving rondom
databescherming) . Bij misbruik van gegevens (bijvoorbeeld door derden) kunnen leden zich direct tot
EUSEM wenden. Voor iedereen die akkoord gegeven heeft, wordt een profiel in myEUSEM gemaakt.
Ieder individueel lid kan de eigen gegevens aanpassen door in te loggen in myEUSEM. Wijzigingen gaan
dus niet via de NVSHA. Leden zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gegevens worden gebruikt om
nieuwsbrieven te sturen betreffende EUSEM activiteiten en relevante informatie te delen zoals
hierboven vermeld.
4. Financieel
Belangrijk om te weten is dat dit Affiliate membership geen extra kosten met zich mee brengt voor
het individuele lid van de NVSHA.
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*Benefits for full EUSEM members:

Affiliate membership

1. Become closely involved in the development of
the specialty of Emergency Medicine in Europe

1. Become closely involved in the development of
the specialty of Emergency Medicine in Europe

2. Discounts on registration fees at EUSEM
congresses and other events proposed by

2. Less significant discount on registration fees at
EUSEM congresses. No discount on other
activities.
3. No discount for training courses

3. Reduced fees for participation in EUSEM
training courses
4. Reduced fees when you apply for EBEEM
(European Board Examination in Emergency
Medicine)
5. Free access to EUSEM Academy, EUSEM's elearning platform

4. Reduced fees when you apply for EBEEM
(European Board Examination in Emergency
Medicine)
5. No access to EUSEM academy

6. Free access to some presentations of the live
congress the year after the congress

6. No access to online presentations of the
congress

7. Annual online subscription to the European
Journal of Emergency Medicine depending on
chosen membership
8. Participation in EUSEM scientific activities,
including positions in Sections and Working
groups

7. No subscription to the European Journal of
Emergency Medicine
8. No participation in scientific activities. Not
eligible to positions in EUSEM sections and
working groups.

