BeMSA Gent

2016-2017

BeMSA Gent - Persmap

A. Inhoud
A.

Inhoud .......................................................................................................................................... 2

B.

Algemeen ..................................................................................................................................... 3

C.

Bemsa Gent................................................................................................................................. 4
Standing Committee on Public Health .......................................................................................... 4
Gezonde voeding......................................................................................................................... 4
Heart For Life............................................................................................................................... 5
Teddy Bear Hospital .................................................................................................................... 6
Date Your Doctor ......................................................................................................................... 7
Medistitch .................................................................................................................................... 8
Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS ............................................... 9
The Stigma Challenge ................................................................................................................. 9
Seksuele educatie op school...................................................................................................... 11
Standing Committee on Human Rights & Peace ........................................................................ 12
Sporten met mensen met een beperking.................................................................................... 12
Human Rights Day..................................................................................................................... 13
Durf Ondernemen ...................................................................................................................... 14

D.

BeMSA Gent Internationaal ....................................................................................................... 15
Standing Committee on Professional Exchange - aanvraag 1000 euro ...................................... 15
Standing Committee on Research Exchange - aanvraag 1000 euro........................................... 16
Summer School - aanvraag 1000 euro ....................................................................................... 17
General Assemblees - IFMSA - aanvraag lidgeld IFMSA en gedeeltelijke vergoeding voor
reiskosten .................................................................................................................................. 19

E.

Sponsoren .................................................................................................................................. 20

F.

Contact....................................................................................................................................... 21

G.

Bijlage........................................................................................................................................ 22

2

BeMSA Gent - Persmap

B. Algemeen
Wat is BeMSA?
BeMSA, de "Belgian Medical Students' Association" is een Belgische organ isatie, die in 2009 werd
opgericht door enkele enthousiaste geneeskunde studenten. In het daaropvolgende jaar hebben wij een
nationale structuur uit de grond gestampt. BeMSA is een koepelorganisatie en heeft ook een vestiging in
Gent. Onze missie is een platform voor maatschappelijk engagement en kwalitatieve internationale
mogelijkheden voor studenten in de gezondheidssector in Gent te bieden.
We organiseren zowel nationale als lokale projecten, zoals Teddy Bear Hospital, Heart for Life, Gezonde
Voeding, Seksuele opvoeding op School en vele andere projecten. Daarbovenop organiseren we ook
internationale stages voor zowel onderzoek als klinische ervaring.
Ontstaan en geschiedenis
BeMSA Gent ontstond uit SWISS (studentenwerkgroep internationale samenwerking en stages), een
werkgroep die zich toespitste op de combinatie ‘geneeskunde studenten en buitenland', zowel op
praktisch niveau, als breder informerend en sensibiliserend.
In 2009 besloten geneeskunde studenten van Gent (SWISS), Antwerpen en Leuven zich te verenigen,
waaruit de nationale organisatie BeMSA (Belgian Medical Students' Association) ontstond, welke
kandidaat-lid werd van IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) en zo toegang
kreeg tot een wereldwijd netwerk van contacten en unieke opportuniteit. Daarom besloten wij als
organisatie al van bij het begin mee in het BeMSA verhaal te stappen en onze naam te wijzigen naar
BeMSA Gent.
Link met BeMSA en IFMSA
Via de verkiezing van nationale bestuursleden en het zetelen in de alg emene vergadering bouwen we
mee aan de ontwikkeling van de visie en standpunten van BeMSA.
Deze nationale standpunten hebben een invloed op internationaal niveau door de aanwezigheid van
BeMSA Gent afgevaardigden op de internationale IFMSA meetings.
Verdeling
Vanwege de vele uitdagingen waarmee ons bestuur de afgelopen jaren te maken kreeg, werd bij het
begin van het academiejaar 2015-2016 beslist om als BeMSA Gent, de structuur van IFMSA over te
nemen. Er werd een hervorming gemaakt naar een platform met de volgende 5 pijlers: SCOPE, SCORE,
SCOPH, SCORP en SCORA (zie verder). Na één jaar ondervinden we dat het handig is om dezelfde
structuur als IFMSA te hanteren en vindt iedereen ook hier zijn weg in.
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C. Bemsa Gent
Standing Committee on Public Health
Gezonde voeding
Gezonde voeding is een project waarbij een aantal studenten geneeskunde naar een lagere school in
Gent trekt om de kinderen op een toffe manier iets bij te leren over gezonde voeding. Met hen wor den
simpele gerechtjes gekookt (o.a. smoothies, gezonde boterhammen…) en al spelend gesport (want ook
beweging is van belang bij een gezonde levensstijl).
Er wordt bewust gekozen voor de Victor Carpentierschool in een kansarme buurt waar een voornamelijk
allochtone bezetting is. We hoorden van de juffen dat sommige kinderen vaak een cheeseburger
meekrijgen in hun boterhamdoos. Dit vinden wij niet kunnen, vandaar het grote belang van dit project.
Deze kinderen bewust maken dat gezond eten en beweging zeer belangrijk is, dat is ons hoofddoel.
Het project gaat 2 keer per jaar. Vorig semester ging het project door op 26 oktober 2016. Toen waren er
7 studenten geneeskunde aanwezig. Op die dag nam het 4e leerjaar deel. Ze waren allemaal zeer
enthousiast! In dit semester gaat het project door op 28 april.
Voor dit project werken we ook samen met het wijkgezondheidscentrum De Sleep.
Geschatte deelnemers 2016: 20
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Heart For Life
Heart for Life is een nationaal project waar we met geneeskundestudenten uit alle jaren de straat op
trekken om mensen bewust te maken van hun risico op hart en vaatziekten. Dit doen we aan de hand
van enkele kleine onderzoekjes zoals een bloeddrukmeting, een cholesteroltest en enkele vragen omtrent
de levensstijl. Alle studenten krijgen hiervoor op de voorhand een infosessie door een cardioloog van het
Universitair Ziekenhuis Gent, om zo correcte informatie aan de mensen te kunnen verschaffen. Zeker
voor de studenten van 1e bachelor die nog niet in contact kwamen met de vaardigheid ‘bloeddrukmeting’
is deze sessie extreem nuttig. Zowel voor de voorbijgangers als voor de geneeskundestudenten zelf is
dit een zeer tof en vooral leerrijk evenement.
Oorspronkelijk was het een steunproject voor de actie van Studio Brussel: ‘Music for Life’. Ondertussen
echter is het project uitgegroeid tot een jaarlijks gebeuren, dat ook doorgaat in de andere
universiteitssteden en elk jaar opnieuw veel volk trekt. De editie van 2016 ging door op 5 november in
het Shoppingcenter Zuid. Hierbij waren 37 studenten aanwezig en over 300 bezoekers.
Geschatte deelnemers 2016: 300
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Teddy Bear Hospital
Teddy Bear Hospital, een weekproject waarbij kinderen uit de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar naar het
UZ komen om kennis te maken met de medische wereld.
Het doel van dit project is om hun angst weg te nemen voor dokters of voor een ziekenhuisomgeving. De
kinderen nemen hun teddybeer mee, maar die blijkt ziek of gewond te zijn. Studenten geneeskunde vanaf
eerste bachelor tot 2 e master verzorgen de teddyberen, samen met de hulp van de kinderen. Verder werd
dit jaar ook uitgebreid naar andere richtingen zoals Biomedische, Farmacie en Vroedkunde.
De scholen komen per voor- of namiddag, daarom kunnen de vrijwillige studenten zich inschrijven per
halve dag. Dit project gaat gewoonlijk door eind februari – begin maart op onze campus. Dit jaar was dit
van 20 tot 25 februari.
Iedereen is welkom als vrijwilliger, er is absoluut geen diepgaande medische kennis vereist. Voor de
studenten is dit de ideale gelegenheid om hun interactie met kinderen in een medische setting te
verbeteren; maar bovenal geeft het enthousiasme, de leergierigheid en creativiteit vanuit de kinderen een
immens goed gevoel achteraf. 78 studenten geneeskunde vanaf eerste bachelor verzorgden de
teddyberen, samen met de hulp van de kinderen. Er namen ook enkele studenten kine deel aan het
project. Daarna zijn we telkens de ziekenwagen op de spoedafdeling gaan bewonderen. Sommigen
ontpopten tot “dokter voor één dag”.
Dit jaar kregen de kinderen en deelnemende studenten een lekkere appel aangeboden door de Belgisch e
Fruitveiling (nieuwe sponsor).
In bijlage enkele artikels hieromtrent.
Geschatte deelnemers 2017: 60 studenten en 530 kindjes kwamen langs
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Date Your Doctor
Date your doctor is een evenement waarbij we ongeveer 30 dokters uitnodigen van verschil lende
disciplines. Via dit project krijgen alle deelnemende studenten de kans om meer info te krijgen over
bepaalde specialiteiten door een conversatie met de desbetreffende dokter, via een ‘speeddate’
systeem.
Het speeddate systeem werkt zo dat elke student een 5-tal minuten krijgt per arts waarna een signaal
een wisseling engageert. Het werkt dus met een soort doorschuif systeem. Zo vermijden we dat zeer
populaire specialismen toegankelijk blijven voor alle deelnemers.
De feedback van de studenten was hierop altijd positief. Het is ook een goeie gelegenheid om sponsors
in de kijker te plaatsen op de locatie aan niet alleen de studenten maar ook de artsen in kwestie.
De voorbije editie op 6 december 2016 was een groot succes: er waren maar liefst 30 dokters van
verschillende disciplines en meer dan 70 studenten aanwezig.
Geschatte deelnemers 2017: 30 dokters en meer dan 70 studenten
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Medistitch
Medititch is één van onze nieuwe projecten dit jaar. Het is een project waarbij we de studenten
geneeskunde de mogelijkheid geven om te leren werken met de gloednieuw , via VGK verdeelde,
hechtpads. Voordelen zijn onder andere de flexibiliteit van de pad en de realistische lagen. Dit project
geeft de mogelijkheid om studenten 1e en 2e bachelor voor hun V-lijn hechten al een introductie te
geven tot het hechten, als ook oudere jaren (en heelkunde assistenten) de mogelijkheid te geven om
hun vaardigheden op te frissen en te verfijnen. Dit project gaat door in het tweede semester met 4
dagen van 2 workshops, elk van 2 uur.
Sinds 2016 is ook Medistitch een sponsor van BeMSA Gent geworden. Meer informatie over Medistitch
kan u terugvinden op: https://www.medistitch.eu
Dit is een project dat naar schatting 80 studenten zal lokken op de eerste editie.
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Standing Committee on
Reproductive Health
including HIV/AIDS
The Stigma Challenge
Ieder jaar op 1 december viert de wereld World Aids Day. Toch gaat deze dag voor velen ongemerkt
voorbij. SCORA Gent gelooft dat dit komt door het taboe en het stigma dat nog altijd over HIV/Aids heerst
in onze maatschappij. Het stigma dat patiënten met HIV iedere dag met zich meedragen wordt deels
veroorzaakt door onwetendheid, maar vooral door het gebrek aan juiste informatie in onze maatschappij.
Hier willen wij van SCORA Gent verandering in brengen.
Daarvoor hebben we een project gemaakt namelijk The Stigma Challenge waarbij we op een informele
en originele manier zo veel mogelijk mensen willen informeren rond preventie van HIV, hoe het is om te
leven met HIV en het stigma dat ermee gepaard gaat.
Editie 2016
Als platform van deze campagne nemen we in samenwerking met De Lijn Oost -Vlaanderen een tram op
tramlijn 1 op 1 december over. Deze tram wordt vervolgens onderverdeeld in een campagnedeel en een
feestdeel.
In het campagnedeel willen we zorgen voor informele ontmoetingen tussen trampassagiers en experts,
mensen met HIV, en studenten van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Het
belangrijkste doen van de Campagne? Praten over HIV.
Het feestdeel zorgt vervolgens aan de hand van stomende beats door (de coolste) Gentse dj’s voor een
bruisende sfeer en dient om twijfelende buitenstaanders aan te trekken om een kijkje te nemen op de
tram.
Om dit alles tot een goed einde te brengen zouden we graag samenwerken met het UZ Gent, de
Universiteit Gent en het ICRH (International Centre for Reproductive Health), Sensoa vzw, HIV-vereniging
België vzw, The Stigma Project, de Stad Gent en natuurlijk De Lijn Oost-Vlaanderen.
In bijlage een artikel hieromtrent.
Aantal deelnemers 2016: 75
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Editie 2017
Dit jaar was gelijkaardig met de vorige editie namelijk met live bands en sensibiliseren, maar er werd niet
enkel informatie gegeven worden over HIV, maar ook over andere SOA’s en preventie middelen.
Op 1 maart 2017 organiseerde SCORA Gent een gratis minifestival voor alle studenten op het Sint Pietersplein in Gent om dit alles waar te maken. Diverse live-bands (Pavlove, Momma Said So,..) gaven
er het beste van zichzelf en met ludieke spelen slaagden ze erin de bezoekers te informeren over de
gevaren van SOA’s en welke voorzorgsmaatregelen men kan nemen. Ook Kajira Gent en Upper At Home
kwamen langs. Al deze elementen samen zorgden voor een totaalervaring in een sfeer waar openlijk kon
gepraat worden en waar men terecht kon met al zijn vragen!
Speciaal voor de Stigma Challenge trommelde BeMSA ook wat Bekende Vlamingen op die mee achter
dit project stonden en de tijd namen een promofilmpje op te nemen. Te bekijken op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=ePfjZrt0XOI
Ook om deze campagnedag tot een goed einde te brengen, konden we ook rekening op de steun van
o.a. Stad Gent, UZ Gent en Sensoa.
De slagzin van de Stigma Challenge zegt het allemaal: JOIN US, GET INFORMED, BEAT THE STIGMA!!
Ondanks het slechte weer, hebben we toch aan 300 studenten de mogelijkheid kunnen geven om vanaf
nu bewustere beslissingen te maken over hun lichaam en gezondheid!
Geschatte deelnemers 2017: 300
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Seksuele educatie op school
Seksuele educatie Op School is een project op vrijwillige basis, opgestart door BeMSA en gesteund door
ICRH en Sensoa. Met dit initiatief willen we adolescenten toegang geven tot betrouwbare informatie rond
seksualiteit, relaties, anticonceptie en SOA preventie die we op een luchtige educatieve manier
aangeven.
Het SOS-project is een vorm van peer educatie waarbij jongeren ondersteund worden om een
gezondheidsbevorderende gedragsverandering teweeg te brengen bij andere jongere n, in het bijzonder
bij jongeren van het secundair onderwijs die zich vaak niet kwetsbaar durven opstellen en over seksuele
opvoeding durven praten.
In het kader van dit project willen we een voor- of namiddag samen doorbrengen met een klas uit het 2e
tot 6e secundair onderwijs. Hiervoor rekruteren wij een team van 2-3 studenten geneeskunde van de
universiteit Gent die voordien een training kregen. Gedurende onze sessie worden onderwerpen zoals
seksualiteit, puberteit, relaties, misbruik, contraceptie, SOA, zelfbeeld, g eaardheid, etc. op een
interactieve manier aangekaart. Elke sessie kan worden aangepast naar de wensen van de school.
Door het kleine leeftijdsverschil tussen studenten en de jongeren en de wijze waarop studenten de
adolescenten benaderen kan een losse sfeer gecreëerd worden waarbij de jongeren meer open staan
voor discussie en zo de correcte informatie mee naar huis kunnen nemen. Bovendien zal tijdens de sessie
een vragenbokaal rondgaan waarin de leerlingen de kans krijgen om op anonieme wijze vragen te s tellen.
Tevens speelt de sociale media hedendaags een belangrijke rol, waardoor het steeds gemakkelijker
wordt om informatie te verkrijgen. Echter wordt het steeds moeilijker om correcte van foutieve bronnen
te onderscheiden. Daarom zullen we de jongeren op het einde van de sessie in contact brengen met
betrouwbare informatiekanalen zoals Sensoa. Sinds dit jaar heeft SOS Gent ook een eigen logo.
Geschatte deelnemers 2016-2017: 75
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Standing Committee on Human
Rights & Peace

Sporten met mensen met een beperking
Sporten met mensen met een beperking is een van de jongste BeMSA projecten. Er wordt een sportdag
georganiseerd waarbij studenten samen met mensen met een mentale of fysieke beperking allerlei
aangepaste sporten beoefenen of/en spelletjes doen. Samen een ontspannende, sportieve dag beleven
en nieuwe sociale contacten leggen is hierbij het doel.
Medewerkers in de gezondheidssector komen ongetwijfeld in contact met mindervaliden of patiënten met
een mentale beperking. Vlot kunnen communiceren en omgaan met deze speciale patiëntengroep is dan
ook een must in de dagelijkse praktijk. De deelnemende studenten geneeskunde, kinesitherapie en
lichamelijke opvoeding hebben met dit project de kans om reeds vroeg in hun opleiding extra ervaring op
te doen en dit op een toffe en educatieve manier.
In de eerste editie op 15 november 2016 trokken 20 enthousiaste studenten naar MPI 't Craeneveld in
Oudenaarde. De focus lag op jongeren met een mentale beperking en het werd een groot succes. Zowel
de leerlingen, de leerkrachten als de studenten waren enorm enthousiast. Naar de toekomst toe willen
we graag ons doelpubliek uitbreiden naar meerdere zorginstellingen en ook volwassenen.
Ervaring van leerkracht Bart van De Triangel te Lovendegem:
“Op school (BUSO) werd positief gereageerd op de sportdag. De leerlingen hadden een leuke
tijd. De activiteiten waren voldoende eenvoudig en toegankelijk. Elke leerling werd respectvol
behandeld en de studenten zagen de persoon achter de beperking. De leerlingen waren
welkom, er was interesse en het was een dag voor de deelnemers en niet omdat ‘het moest of
gepland was’.”
Aantal deelnemers 2016: 20 studenten
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Human Rights Day
Editie 2015

Dit jaar werd voor ‘Dag van de Mensenrechten' een posters ontworpen.
Op de posters staan fragmenten uit brieven van geïnterneerden met
psychische problemen, fragmenten om even bij stil te staan.
Vele geïnterneerden met psychische problemen worden in instellingen
geplaatst die hiervoor niet geschikt zijn en ondervinden hier geen
gepaste therapie voor. Dit jaar vonden we het belangrijk om op deze
dag hun rechten in de kijker te plaatsen.

Editie 2016
Deze editie zag BeMSA Gent het grootser met het project “Human
Rights Day”. De Dag van de Mensenrechten valt elk jaar op 10
december. We maken er onmiddellijk een “Human Rights Week” van,
die zal lopen van 5 tot 10 december. Dit jaar gaan we werken rond
het thema ‘vluchtelingen’. De voornaamste bedoeling is om
studenten te sensibiliseren rond mensenrechten. Dit jaar gaan we
voor het project ook voor een sterke samenwerking met de Liga voor
Mensenrechten. Zij organiseren op 10 december de uitreiking van de
Prijs voor de Mensenrechten in het Stadhuis in Gent om 15u. Voor
deze zitting organiseerde BeMSA een ludieke actie. Het was de bedoeling dat het thema van kunst
doorgetrokken werd in deze actie. Initieel was het de bedoeling een groot kunstwerk te maken op een
doek. Uiteindelijk werden A5-blaadjes uitgedeeld aan omstaanders en werd hen gevraagd een tekening
te maken rond dit thema. Alle tekeningen werden netjes gebundeld en kan later nog voor doeleinden
gebruikt worden. Iedereen is hierbij welkom.
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Durf Ondernemen

Om de connectie te leggen tussen geneeskunde en entrepeneurship organiseerde BeMSA dit jaar een
Durf Ondernemen project.
Ben je naast student aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ook een
ondernemerstype, heb je vragen hoe het later moet in de praktijk of wil je een wat bredere kennis van
economie? Dan was je hier op de juiste plaats!
Er werd een gratis ontbijt aangeboden en Durf Ondernemen en BRYO gaven praktische informatie over
hoe je een eigen onderneming opstart en wat zij op dit vlak voor jou kunnen betekene n. We kozen er
verder voor om ons concreet te richten naar de gezondheidswetenschappen; daarom komen
ondernemers als EVapp - Emergency Volunteer Application en Intelligent Motion spreken, evenals een
arts die vanuit zijn eigen praktische ervaring zal toelichten wat er allemaal komt kijken bij het opstarten
van een praktijk.

Geschatte aantal deelnemers: 50 studenten
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D. BeMSA Gent Internationaal
Standing Committee on Professional
Exchange - aanvraag 1000 euro
Net als vorig jaar, organiseren we in de zomer 2017 het SCOPE-project in Gent. SCOPE staat voor
Standing Committee on Professional Exchange en is een internationaal project van de overkoe pelende
organisatie IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Heel concreet is dit een
uitwisselingsproject tussen verschillende landen waarbij master geneeskundestudenten gedurende 4
weken in juli of augustus een klinische observatiestage in een buitenlands ziekenhuis kunnen doen. De
stages gebeuren in het Engels of het Frans.
Eerst heeft SCOPE nationaal in de zomer 2015 op de August Meeting te Ohrid (Macedonië) 36 contracten
gesloten met 26 verschillende landen. Belgische studenten hadden de mogelijkheid om in juli of augustus
2015 naar volgende landen te gaan: Ghana, Brazilië, Chili, Bolivië, Indonesië, Taiwan, Tunesië, Turkije,
Oostenrijk, Bulgarije, Catalonië, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Zweden, Hongarije, Ijsland,
Italië, Frankrijk, Duitsland, Letland, Portugal, Slovenië, Spanje en Nederland. Elk jaar sluiten zich nieuwe
landen aan.
SCOPE Gent ontvangt 15 buitenlandse studenten in de zomer 2017 en er mogen 15 Gentse studenten
deelnemen aan het project. Voor de buitenlandse studenten voorzien wij een stageplaats, logement, een
contactpersoon, 1 maaltijd per weekdag, een sociaal programma en een fiets/tramkaart. Voor deze taken
is er een werkgroep opgericht.
Deelnemers 2017: 30 studenten in totaal
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Standing Committee on Research
Exchange - aanvraag 1000 euro
SCORE, voluit Standing Committee On Research Exchange, is een
werkgroep binnen IFMSA die zich bezighoudt met internationale
uitwisselingen van studenten voor onderzoeksstages. Een SCOREexchange is een onderzoeksstage van vier weken in het buitenland.
Landen wisselen onderling studenten uit. Elk land voorziet een
onderzoeksproject, onderkomen, één maaltijd per (werk)dag en een
sociaal programma voor de inkomende studenten.
Een belangrijk verschil met SCOPE is dat het programma ook toegankelijk
is voor studenten vanaf 1e bachelor en studenten uit andere
wetenschappelijke richtingen dan geneeskunde.
Er worden strenge eisen gesteld naar de onderzoeksprojecten en de
deelnemers toe, om de kwaliteit van het uitwisselingsprogramma te
verzekeren.
Dit is het derde jaar dat SCORE georganiseerd wordt in Gent. We zullen
vijf Gentse studenten uitsturen en vijf buitenlandse studenten ontvangen.
Deelnemers 2017: 10 studenten
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Summer School
- aanvraag 1000 euro
BeMSA Gent organiseert ook jaarlijks een internationale summer school, die geneeskundestudenten van
over de hele wereld 10 dagen lang in Gent samenbrengt rond het thema ‘Health and Migration’. Er is
bewust gekozen dit thema in alle edities door te trekken. Dit laat toe elk jaa r het inhoudelijke programma
te evalueren en bij te schaven, om zo een kwalitatief hoogstaande summer school aan te bieden. En dit
maakt het bovendien ook mogelijk als summer school internationaal naamsbekendheid op te bouwen.
Dit jaar staken we ook de koppen bij elkaar en startten we ook een nieuwe summer school op rond het
thema ‘Reproductive Health’. We kijken enorm uit naar de eerste editie!

Editie 2017
The Ghent Summer School team is proud to present the 6th edition of Summer School “Health &
Migration”. Summer School is a program organized by medicine students at Ghent University, in
cooperation with the university itself. Each summer, we welcome students from all over the world to the
beautiful city of Ghent, Belgium. We organize a 10-day educational program on the topic of ‘Health &
Migration’, along with various social and cultural activities. Our goal is to provide an unforgettable
experience by broadening your view on the subject of ‘Health & Migration’ as well as to introduce you to
the finest Belgium has to offer. The mix of nationalities of the participants guarantees an interesting
multicultural setting, resulting in long-lasting friendships.
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You will be able to attend interesting lectures taught by renowned doctors and professors connecte d to
Ghent University as well as other international institutions. Next, you can enjoy the mesmerizing green of
our parks and have your breath taken away by our monumental cathedrals, churches and medieval
dungeons. Discuss the day’s lectures to the tunes of local musicians and invigorate body and soul with
our peerless variety of beer and exquisite Belgian cuisine. Education and pleasure have rarely -if evermarched this closely in step.
For 2017 we will also be organising a second Summer School called “Reproductive Health” during the
same period. It will be a joint effort together with SCORA and will include a small-scale version of the
SOS education.
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General Assemblees - IFMSA - aanvraag lidgeld IFMSA en
gedeeltelijke vergoeding voor reiskosten

Elk jaar wordt er in maart en augustus een general assembly georganiseerd door IFMSA. Het zijn een
drietal dagen vol interessante workshops en voordragen door verschillende Medical Students’
Associations over de hele wereld. Het brengt een moment voor kennisoverdracht en inspiratie voor
nieuwe projecten, als ook een mogelijk voor geneeskunde studenten om internationale connecties op te
bouwen. Elk jaar gaat een delegatie van BeMSA Gent hiernaartoe. Aantal studenten varieert per editie
tussen 1 en 6 studenten. De meeste van onze projecten zijn geïnspireerd uit een general assembly.
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E. Sponsoren
Sponsoren zijn voor BeMSA heel belangrijk sinds zij bepalen in hoeverre mate wij onze
gezondheidsprojecten kunnen uitrollen. Hierna volgen onze algemene formules van sponsori ng. Wij zijn
hier echter zeer flexibel in en willen steeds alles doen om tot een overeenkomst te komen waaruit zowel
de sponsoren als wij maximaal voordeel kunnen halen.

Hoofdsponsor
Grootste reclame op:
-

website: sponsorspagina en aparte pagina met info en links

-

affiches, uitnodigingen en flyers van alle activiteiten

-

spandoek op de voornaamste activiteiten

-

spandoek in de BeMSA vergaderzaal

-

uitdelen promomateriaal

Algemeen sponsor
Reclame op:
-

website: sponsorspagina

-

affiches, uitnodigingen en flyers van alle activiteiten

-

spandoek op de voornaamste activiteiten

-

spandoek in in de BeMSA vergaderzaal

-

uitdelen promomateriaal

Sponsoring van een activiteit
Reclame op:
-

website: vermelding op activiteit pagina

-

affiches, uitnodigingen en flyers van desbetreffende activiteit

-

spandoek op het evenement zelf

-

uitdelen promomateriaal

Sponsoring in natura
Elke

vorm

van

promomateriaal (T-shirts, petjes,

dranken, voedingswaren,

kortingsbonnen,

verzorgingsproducten, sleutelhangers, balpennen, blocnotes, tijdschriften e.d.) wordt dankbaar aanvaard
en in samenspraak met u omgezet in een aangepaste vorm van publiciteit.
Voordelige combinatiepakketten kunnen samengesteld worden.
Contacteer onze PR voor een offerte op maat.
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F. Contact
Valérie Dupon & Lisa Van Hecke
PR@bemsa-gent.be
Telefoon:

+32474747308
+32474408761

Belgian Medical Students’ Association£
De Pintelaan 185 bus -1B3
9000 Gent
http://www.bemsa-gent.be
/ BeMSA_Gent

/BeMSA_Gent
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G. Bijlage
Bron: http://www.standaard.be/plus/20160224/avond

POSITIEVE MANIER OM KENNIS TE MAKEN MET

ZIEKENHUIZEN

Welkom in het Teddy Bear Hospital
24 FEBRUARI 2016 | KATRIJN VAN GIEL

Deze week kunnen kinderen in het Teddy Bear
Hospital van het UZ Gent hun ‘zieke’ of ‘gewonde’
knuffelbeer

deskundig

laten

verzorgen

door

geneeskundestudenten. Zo maken ze op een
positieve manier kennis met artsen en ziekenhuizen.
Bron: https://www.libelle.be/hartverwarmend/mooi-initiatief-het-teddy-bear-hospital/

Mooi initiatief: het Teddy Bear Hospital
HARTVERWA RMEND 23 februari 2016 door Carine Stevens

Teddy Bear Hospital is een project waarbij kinderen
tussen 4 en 7 jaar de gelegenheid krijgen om
spelenderwijs kennis te maken met wat zich zoal in een
ziekenhuis afspeelt.
Kinderen vinden een ziekenhuis vaak eng: ze komen in aanraking met dokters, medicijnen en vervelende
onderzoeken . Dat kan behoorlijk beangstigen d zijn.
Via het Teddy Bear Hospital – een speciale ‘opendeurdag’ voor kinderen – raken ze meer vertrouwd met
het ziekenhuismilieu. Ze kunnen die dag hun ‘zieke’ knuﬀel meenemen en mogen samen met de
‘berendokters’ (studenten geneeskunde) hun knuﬀel genezen. Hiervoor bezoeken ze verschillende
standjes, zoals de huisarts, het labo, de apotheker, het operatiekwartier en de gipskamer.
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