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Beste Leden, 

Bij deze willen wij U en uw familieleden graag uitnodigen op onze informatie vergadering van 
ZATERDAG 16 november 2019. 

Volgend programma kunnen wij U en uw familie aanbieden : 

1. Dr Stijn Verleden  met als thema “20 jaar translationeel onderzoek in het labo
longtransplantatie.”

2. Prof Dr Arne Neyrinck voorzitter Donorwerkgroep “Meer en betere donororganen in
longtransplantatie: wat betekent dat?”

Na de voordracht is er kans tot vraagstelling.

De vergadering heeft plaats op zaterdag 16 november 2019 te 14.00 uur in het UZ Gasthuisberg 
Leuven (plaats van vergaderen te bevragen aan het onthaal en volg de pijlen van Halo). 

Na de vergadering biedt het bestuur van Halo U een receptie aan. Het einde wordt voorzien rond 
17.00 uur. 

Het geheel wordt U en uw familie gratis aangeboden. 

Wegens de verre interne afstanden naar het auditorium vragen wij U tijdig aanwezig te zijn en indien 
nodig gebruik te maken van een rolwagen van op de parking. 

Wij hopen U van harte te kunnen verwelkomen op de vergadering. 

Bij vragen: 0473 918775. 

P.S.: Om iedereen de kans te geven hieraan deel te nemen  zullen er mondmaskers voorzien worden 
aan de ingang van de aula, er wordt ook een gratis uitrijticket voor de parking aangeboden. 

Namens het Bestuur van HALO vzw ; 

Patrick, Bart, Agnes, Rina, Justine, Liliane, Dirk, Anneke, Edwin, Eric, Griet, Eric Gryson en Hans. 

http://www.halovzw.info/
mailto:Bestuur@halovzw.info
https://forms.gle/V6ffSfuQBX5yuPPa9
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Beste HALO- leden, 

Op zaterdag 16 november 2019 vindt de volgende infonamiddag plaats van HALO. 
Eerst zijn er de voordrachten van Dr. Stijn Verleden en Prof. Dr. Arne Neyrinck.   
Als jullie hersencellen moe en verzadigd zijn van het geconcentreerd luisteren is er tijd voor 
wat ontspanning tijdens de receptie. 
In het kader van ‘De Warmste Week’ zullen de verpleegkundigen en secretaresses van de 
dagzaal 
longtransplantatie taarten bakken. 
Er is de mogelijkheid om te proeven van deze zoete zonde voor de democratische prijs van  
€ 3 (koffie met gebak).  
De opbrengst hiervan gaat integraal naar HALO! 

We hopen op vééééééel ‘goesting’ en een ontspannen, leuke namiddag. 

Inschrijven voor de infonamiddag en aansluitende receptie kan via de 
website www.halovzw.info en dit tot 13 november 2019! 

 

Lieve groetjes vanwege het voltallige dagzaalteam longtransplantatie! 
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