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Beste leden,

Door de huidige coronamaatregelen zijn we, als bestuur HALO, genoodzaakt om opnieuw een digitale
infonamiddag aan te bieden.
Op zaterdag 19 november 2022 om 14u zal onze derde digitale infosessie plaats vinden. We hebben
hiervoor drie sprekers uitgenodigd:
-

Prof. Dr. Dirk Van Raemdonck (Voorzitter Raad van Transplantatie) met als thema “Hoe
gebeurt een longtransplantatie?”
Mevr. Jaana Meiesaar (Kinesitherapeute E650) met als thema “Het nut van revalidatie en
fysieke activiteit na longtransplantatie.”
Prof. Dr. Pieter Gillard (Endocrinoloog)met als thema “Meet the professor.”

Hoe kan u deze sessie volgen:
U kan inschrijven via deze link. Na inschrijving ontvangt u de dag vooraf de link om in te loggen, u
heeft geen paswoord nodig, dit kan vanaf 13u45. Deze link zal ook vanaf ’s middags op onze website
terug te vinden zijn onder “activiteiten”. Als u vragen heeft voor de sprekers kan u deze mailen naar
voorzitter@halovzw.info wij zorgen dan dat de vragen bij de sprekers terecht komen. Tijdens de
sessie kunnen er ook vragen gesteld worden via de “Chat”, deze worden op het einde van de sessie
overlopen. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 november 2022. We vragen met aandrang om tijdens de
sessies uw micro en camera uit te zetten (mute) zodat de sprekers niet gestoord worden.
Voor wie geen internetverbinding heeft:
Vraag eventueel aan een familielid of er een mogelijkheid is om dit bij hen te volgen. Vraag hen een
mail te sturen naar de voorzitter met vermelding van “naam van de patiënt + deelname webinar
19/11”. Naam van de patiënt moet vermeld worden, zij zullen dan de link om in te loggen ontvangen.
Deelname is gratis.
We hopen u allen digitaal te mogen begroeten!
Namens het bestuur HALO vzw
Patrick, Bart, Justine, Edwin, Marinka, Ann, Griet, Hans, Katrien, Antoon en Dirk.

