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Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620
opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van de
oudste medische verenigingen ter wereld. Het Collegium leeft
heden nog voort onder de naam Koninklijke Artsenvereniging
van Antwerpen (vzw KARVA).
De voornaamste doelstelling van de Koninklijke
Artsenvereniging van Antwerpen is een forum te zijn voor de
communicatie tussen alle Antwerpse artsen zonder
onderscheid van specialisatie, ziekenhuisaffiliatie of politiekfilosofische overtuiging.
Bezoek de website - www.karva.be

!
Artsenhuis
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Artsenhuis, een
negentiende-eeuwse patriciërswoning.
Dé bijzonderheid van de locatie is de Bibliotheek. Het
vroegere hart van de Medische wetenschap binnen de
vereniging. Een Imposante “Board Room” setting met centrale
meeting tafel en vooral de bibliotheek in de traditionele setting
op een mezzanine.
Volledige info op de website - www.artsenhuis.be
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LIDMAATSCHAP	
  2015	
  
Op de eerste raad van bestuur van 2015 werd beslist om het
bedrag van het gewone lidmaatschap niet te verhogen voor dit
jaar.
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Lidmaatschap 2015

Gewone bijdrage: 120 €
Partner Lid: 60 €
Steunend Lid: vanaf 200 €
Startende Artsen (jaar van promotie): gratis

Partnership Amonis

Amonis is het tweede grootste Belgische pensioenfonds en
heeft ruim 45 jaar ervaring ten dienste van de medische sector
en de vrije beroepen.
Het werd in 2014 uitgeroepen tot het beste Belgische
pensioenfonds en handhaaft een basisintrest van 2,3 % voor
2015.

Jonge Artsen (tot 30 jaar): 60 €
Artsen zonder praktijk: 60 €
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Lidgeld
Graag ontvangen we uw lidgeld tegen 1 maart:
KARVA vzw
IBAN BE 89 0017 1386 2785
BIC GEBABEBB
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Uw lidmaatschap aangeboden:
Indien u in de loop van 2015 uw Riziv toelage aan het
pensioenfonds Amonis toewijst of indien de aangroei van uw
premie bij Amonis minstens 1.000 € bedraagt, zal Amonis het
lidgeld restitueren aan deze leden tegen eind 2015.
In voorkomend geval bent u voor het betreffende werkingsjaar
gratis lid van Karva.

Meer info op de website:
www.amonis.be
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Voordelen

Het lidmaatschap van de vereniging biedt volgende voordelen:

Artsenhuis
Gebruik van het Artsenhuis door aangesloten leden
§

Medische vergaderingen: Huisartsenkringen,
Lunchmeetings, …

!
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Symposia
Voor 2015 zijn een aantal symposia gepland over meer
economisch-technische aspecten van het beroep zoals:
§
§
§
§
§

huur Artsenhuis gratis (bij voldoende deelnemers-leden)
of aan verlaagd tarief
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Cultuur in het Artsenhuis

§
§

Vanaf het voorjaar 2015 plannen we een maandelijks cultureel
evenement: Jazz matinee, kamerconcert, winterlezingen, …

Is een vennootschap nog zinvol in het artsenberoep ?
Ondersteuning: Associatiecontracten, BA beroep, …
Nieuwe betalingsmodaliteiten in de praktijk
Arbeidsgeneeskunde: symposium “Return to Work”
Voorkomen van een burn-out en verhogen van de
weerbaarheid
Tele-medicine: juridisch kader - RIZIV
Vlaamse Artsen zonder Grenzen en de Ebola crisis
inschrijving per symposium: : 50 % korting

gratis toegang
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Geneeskundige dagen

Artsenservice

Verlaagde inschrijving voor de Geneeskundige Dagen van
Antwerpen, het congres dat KARVA sinds 1946 onafgebroken
heeft georganiseerd en dat één van de grootste jaarlijkse
medische congressen is in Vlaanderen. Het thema voor 2015
is: “Traumatologie, van eerste hulp tot revalidatie”.
inschrijving GDA: 50 % korting

Voor de aangesloten leden helpt KARVA, voor het organiseren
van vervangingen bij ziekte of onbeschikbaarheid.
Tevens is KARVA ook een regionaal kenniscentrum voor de
Artsen en dit voor diverse aspecten van het beroep: opstart,
aansprakelijkheid, verzekering, organisatie artsenpraktijk,
accreditering, tele-medicine.
inbegrepen in het lidgeld
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Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen vzw
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Dr. Johan Snauwaert
Voorzitter
Dr. Paul Vercruysse
Penningmeester
Dr. Frank Goes
Secretaris
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